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Slobodný duch mesta

Od nepamäti sprevádza človeka túžba po domove, po mieste vhodnom
na spoločné bývanie. Vytvoriť domov predpokladá porozumieť sebe i svetu,
vynaložiť námahu a priniesť nejednu obetu. No platnosť sa dá dosiahnuť
až v spoločenstve s inými. Práve kvôli ostatným ľuďom je možné potvrdiť
vlastnú jedinečnosť a uchovať priestor pre všetky rozmanité aspekty
života. Na miestach vhodných na pobyt a bývanie vznikali osady, dediny
a mestá. Vďaka súdržnosti, kultúre a spoločným väzbám odolávali ničivým
nástrahám a umožňovali životu pokračovať ďalej i napriek individuálnej
konečnosti. Dlhodobo tak uchovávali priestor s perspektívou zmysluplného
života. K nemu neodmysliteľne patrila pamäť, úcta a vďaka. Aj preto
vznikali a slávili sa dni, ktoré odkazovali k činom, ktoré výrazne ovplyvnili
miesto či spoločenstvo s ním zviazané. Sviatky pripomínali spoločný
základ, skúsenosť i perspektívu, na ktorej boli obec či mesto budované.
Boli príležitosťou pozastavenia a vykročenia z úmorného kolobehu
každodennosti do kontinuity pretrvávania podstatného. Umožňovali
udržiavať atmosféru miesta. Netvorili ju len chladné múry budov, chrámov
a monumentov. Vtlačená je do uličiek, zákutí, námestí a nádvorí. Vzťahmi,
priateľstvami i spormi pri vzájomnom ovplyvňovaní, rešpektovaní
a regulovaní. Pamäť ľudí a tradícia ducha udržiava túto neviditeľnú niť
života mesta, na ktorú sa napájala nastupujúca generácia. Nadväzuje na
skúsenosť otcov a matiek. Vďaka nej si i my, Trnavčania, pripomíname
v dejinách mesta významnú udalosť.
Udelenie slobodných kráľovských výsad. V 21. storočí znie síce kráľovstvo
anachronicky, ale v kontexte doby pripomína význam a dôležitosť Trnavy.
Podstatným prvkom výročia je sloboda mesta, ktorá je podmienená
slobodou jeho občanov. V obdobiach jej absencie, v dobách totality,
bol duch mesta vyhnaný za múry hradieb či domov, do súkromia.
Strach nás rozatomizoval a zranil vnútornú architektúru mesta. Bezduché
betónové monumenty nahrádzali miznúce pamiatky, ale hlavne vznikli
škvrny vo vzťahoch i atmosfére Trnavy. Tá sa dnes hospodársky vzmáha,
no v kultúrnej obci sme ešte viacerí nenadviazali na pretrhnutú niť tradície.
Pokračujeme v hľadaní výhod pre seba, bez vnímania spoločných presahov
a osobnej tvorivosti. Delíme sa, pochlebujeme si a ohovárame sa, neschopní
spoločne pomenovať zlyhania. Vyhovárame sa na iných.
Rok mesta je možnosťou nájsť cestu k sebe, k pravde o nás. Porozumieť
tomu, čo pretrváva, čo je podstatnejšie ako moc, post či individuálne ciele.
V poznaní ducha, z ktorého žije i Trnava, možno s vďakou i perspektívou
hľadieť do budúcnosti.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Oslavy jubilea slobodného kráľovského mesta
Rok mesta Trnava je v znamení 770. výročia slobodného kráľovského mesta. Jubileu ako najdôležitejšiemu medzníku v histórii Trnavy
sú od začiatku roka venované všetky kultúrne, spoločenské i mnohé športové podujatia organizované mestskou samosprávou.
Pribudli k nim aj nové, ktoré sa chcú natrvalo začleniť do spektra kultúrneho života Trnavy. Sú to napríklad koncerty spojené s výstavami výtvarného umenia pod názvom Art Town v mestskej veži, či prvý festival vokálnych skupín
na Slovensku s názvom Zoom+. Mesto Trnava však venovalo sebe i Trnavčanom k jubileu aj vynovený amfiteáter, a tiež unikátny dar v podobe znovuobjavenej a zrekonštruovanej budovy stredovekej radnice. Práve tu, v nádherných autentických podkrovných
priestoroch, sa 4. septembra uskutoční vyvrcholenie ďalšieho nového podujatia – vernisáž výstavy prác zo súťaže pre tvorivých fotografov Genius loci Trnavy.
V dňoch od 4. do 15. septembra budú vrcholiť aj oslavy jubilea nášho mesta. Je prirodzené, že výber termínu súvisí s Tradičným trnavským jarmokom, pripomienkou
pravidelných trhov, na ktorých sa už v predmestskom období schádzali hostia z celej
Európy a prinášali Trnave nielen prosperitu, ale aj impulzy duchovného rozvoja. Nie
náhodou sa preto v tom istom čase ako súčasť osláv 770. výročia uskutočňujú aj jubilejné pätnáste Trnavské dni – stretnutie rodákov, ktorí svojou úspešnou činnosťou
šíria dobré meno Trnavy vo svete.
Prirodzené je aj to, že Trnava, najstaršie slobodné kráľovské mesto na Slovensku, podporuje pamiatkový výskum na svojom území. Aj vďaka tomu sa dnes
chváli znovuobjavenou zachovanou stredovekou zástavbou v rozsahu, ktorým môže
konkurovať aj Prahe. Dôležitou zložkou osláv jubilea preto bude 8. a 9. septembra
medzinárodná konferencia Trnava a počiatky stredovekých miest, na ktorej budú
konfrontovať navzájom svoje poznatky z výskumu odborníci zo Slovenska, Českej
republiky, Nemecka, Maďarska a Poľska.
Kultúrny program Trnavčania Trnavčanom, v ktorom vystúpia samé trnavské
hudobné zoskupenia, bude vo štvrtok 11. septembra na Trojičnom námestí prvou
predzvesťou toho, že už na druhý deň, v piatok 12. septembra, sa „roztrhne vrece“
plné hudby, tanca, pouličného divadla, rytierskych a iných hier, tradičných remesiel, atrakcií, artistických a rytierskych vystúpení. Najprv sa však ešte uskutoční
v Dóme sv. Mikuláša večerný slávnostný koncert pri príležitosti 175. výročia založenia Rímsko-katolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša.
Oslavami ožije stred mesta i Bernolákov sad. Trnava, podobne ako vo svojej bohatej histórii, opäť privíta hostí z rôznych krajín a partnerských miest. Nebude chýbať
historický sprievod so symbolickým odovzdaním privilegiálnej listiny kráľa Bela IV,
ani ďakovná omša pri príležitosti jubilea a udeľovanie ocenení významným trnavským osobnostiam v obnovenom mestskom amfiteátri.
Chcete sa dozvedieť viac? Príďte a oslávte aj vy spolu s Trnavou jej jubileum.
Všetkých Trnavčanov i návštevníkov slobodného kráľovského mesta srdečne pozývame.
-redakciaPodrobný program osláv nájdete na obálke tohto vydania a v ponuke pozvánok.
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V skratke
 Ihrisko na Dolných Baštách je otvorené
Zrekonštruované detské ihrisko v historickom centre mesta medzi ulicami Strelecká
a Dolné Bašty bolo 1. augusta odovzdané
do užívania verejnosti. Cieľom mestskej samosprávy je ponúknuť deťom a ich rodičom
celoročne využiteľné moderné ihrisko s hygienickým zázemím, možnosťou občerstvenia a hier aj počas zlého počasia. Realizácia
prvej etapy tohto projektu bola zameraná
na obnovu exteriéru. Osadené boli nové
hracie prvky a mobiliár, vybudované nové
oplotenie a spevnené plochy. Zrekonštruovaná bola aj jestvujúca fontána. Okolo nej
sú sústredené záhony trvaliek kvitnúcich
postupne, aby bola výsadba atraktívna
počas celej sezóny. Nechýbajú ani jarné
cibuľoviny. Pribudlo aj sedem odrastených
mladých stromov – duby zimné a letné
a javory mliečne, živé ploty z buxusu, nové
trávnaté plochy. Prirodzenú kvitnúcu optickú bariéru majú postupne vytvoriť popínavé rastliny vysadené pri oplotení. Obnovu
ihriska finančne podporila spoločnosť PSA
Peugeot Citroën. Náklady na realizáciu boli
približne 4 a pol milióna korún. Prevádzku
ihriska bude zabezpečovať trnavská skautská organizácia.
 Aj Trnavská brána v znamení jubilea
Na tohtoročnom medzinárodnom folklórnom
festivale Trnavská brána, ktorý sa uskutoční v Trnave na Trojičnom námestí od 15.
do 17. augusta, sa predstaví tridsaťštyri
súborov a približne šesťsto účinkujúcich
z Českej republiky, Poľska, Maďarska,
Chorvátska a všetkých regiónov Slovenska. Podobne ako všetky podujatia v Roku
mesta Trnava, aj tento festival je venovaný
770. výročiu udelenia výsad slobodného
kráľovského mesta Trnave. V znamení
jubilea bude najmä program s príznačným
názvom Cez Trnavu Česká cesta 16. augusta o 18.30 h na Trojičnom námestí, ktorý je
koncipovaný ako pripomienka skutočnosti,
že vznik a prosperita mesta Trnavy súvisí

s jej polohou na historicky dôležitej spojnici
európskych ciest. Nebudú však chýbať ani
obvyklé programové pásma ako napríklad
Vitajte, vzácní hosté, v rámci ktorého sa
predstavia folklórne súbory krajín V4, alebo
program speváckych skupín nášho regiónu
Zaspívajte si s nami. Melódie z regiónu
zaznejú aj v programe Pesničky z trnavskej
roviny. Centrum mesta opäť ožije veľkolepou
prehliadkou tradičného sviatočného ľudového oblečenia v krojovanom sprievode cez
Hlavnú ulicu a živou dielňou s ukážkami
tradičných ľudových remesiel. Súčasťou festivalu budú výstava Trnavská brána vo fotografii v cukrárni Aida a výstava výrobkov
z háčkovanej čipky Zrkadlo tradície v mestskej veži. Zlatým klincom podujatia bude
v nedeľu 17. augusta o 20.30 h reprezentačný program umeleckého súboru Lúčnica
v Mestskom amfiteátri. Podrobný program
nájdete na 40. strane tohto vydania.
 Nový festival Zoom+ v Trnave
je prvý na Slovensku
Prvý festival vokálnych skupín na Slovensku pod názvom Zoom+ organizuje mestská samospráva v spolupráci s populárnou
trnavskou skupinou Kruhy. Aj toto celkom
nové trojdňové podujatie, ktoré sa uskutoční od 25. do 27. septembra, je jedným
z darčekov magistrátu a niekoľkých zanietených Trnavčanov Trnave k 770. výročiu
slobodného kráľovského mesta. „Základná idea festivalu bola vytvoriť nielen
prezentačný rámec, ktorý umožní širšej
verejnosti spoznať tento žáner bližšie, ale
jedným dychom priniesť aj niečo nové jeho
fanúšikom. Vďaka organizačnej a finančnej podpore mesta Trnavy sme mohli túto
myšlienku pretaviť do reálnych skutkov.
V zahraničí je toľko možných variantov
festivalov a také neuveriteľné množstvo
skupín a ich rôznorodých vystúpení, že po
návšteve takejto udalosti aj ,skúsený’ slovenský fanúšik odchádza užasnutý z toho,
čo videl a počul. Preto je našou snahou

udalosti
preniesť k nám cez interpretov nielen
podobný hudobný a umelecký zážitok, ale
aj atmosféru, ktorá dokáže osloviť, ktorá
,vyrába’ tú pridanú hodnotu každého
podujatia, a ktorú si ľudia na Slovensku
určite zaslúžia vidieť a počuť. A Zoom+
by chcel byt nositeľom týchto parametrov
o to viac, že sa bude konať v Trnave, kde
je publikum v tomto smere veľmi vzdelané
a skúsené,“ povedal pre Novinky z radnice
jeden z organizátorov Marián Remenár zo
skupiny Kruhy. Prvý festivalový večer vo
štvrtok 25. septembra v sále Marianum
bude patriť práve Kruhom, následne sa
predstavia Banchieri Singers z Maďarska.
Piatkový festivalový večer vyplní skvelá
česká skupina Voxtet a bodku za podujatím napíše dánska skupina Basix.
Program festivalu nájdete na 43. strane.
 Na Ulici T. Tekela bude nové parkovisko
Mestská samospráva chce do polovice augusta postaviť nové parkovisko na Ulici T.
Tekela v Trnave. Vznikne tu štyridsaťtri
parkovacích miest kolmo na existujúcu šesť
metrov širokú asfaltovú komunikáciu, nový
asfaltový povrch dostane aj doterajšie betónové parkovisko pri susedných obytných
domoch. Na šesť metrov bude rozšírená aj
cesta k výmenníkovej stanici. Súčasťou realizácie budú dve nové stojiská pre smetné
kontajnery podľa vzorového projektu Mesta
Trnava, vonkajšie osvetlenie a sadové
úpravy. Predpokladané náklady na výstavbu sú približne 3 milióny 400 tisíc korún.
 Festival Slovenské historické organy
opäť aj v Trnave
Jeden zo šiestich koncertov XVII. medzinárodného hudobného festivalu Slovenské
historické organy sa uskutoční v Trnave
na organe Karola Neussera z konca 19.
storočia v Kostole sv. Heleny. V podaní
Marianny Gazdíkovej zaznejú 30. augusta o 19. hodine diela J. Pachelbela, J. S.
Bacha, J. G. Waltera, F. Liszta a ďalších.
 Granty mesta Trnava
Na podporu projektov občanov, občianskych združení a neziskových organizácií
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mesto vyčlenilo vo svojom rozpočte na
tento rok 5 miliónov 470 tisíc korún.
V rámci každoročnej súťaže o granty bolo
na Mestský úrad v Trnave doručených dovedna šesťstodvadsaťštyri projektov v celkovej sume takmer 33 miliónov. Podporené
boli napríklad projekty Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej
univerzity, neziskovej organizácie Kruh,
ktorá sa venuje práci so znevýhodnenými
skupinami občanov, Slovenského skautingu v Trnave, Fakultnej nemocnice v Trnave, Gymnázia Angely Merici, speváckeho
zboru technik Akademik, a mnohých ďalších. Poskytovaním grantov sa snaží mesto
Trnava vytvárať podmienky pre zdravý
spôsob života, chrániť životné prostredie,
podporovať aktivity vzdelávacieho, športového a kultúrneho charakteru. O realizácii najzaujímavejších podporených
projektov budeme postupne informovať na
stránkach Noviniek z radnice.
 Sťahovanie základnej umeleckej školy
Jedným z racionalizačných opatrení v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava bude presťahovanie Základnej umeleckej školy na
Hollého ulici do priestorov na Mozartovej
ulici 10, ktoré boli do júna 2008 využívané
ako časť Základnej školy na Ulici K. Mahra
11. Základná umelecká škola na Mozartovej, ktorá vznikne 1. septembra 2008, si
zachová svoj charakter s výučbou vo výtvarnom i literárno-dramatickom odbore.
Priestory, do ktorých sa má škola sťahovať,
budú počas letných mesiacov upravené
podľa požiadavky vedenia školy Správou
mestského majetku Trnava, s.r.o. Samotné
sťahovanie sa uskutoční v septembri a vyučovanie sa začne v októbri 2008.
 Dve školy dostanú nové oplotenie
Nové oplotenie Základnej školy Kornela
Mahra v Trnave začne budovať mestská samospráva v auguste. Plot vo výške minimálne dvoch metrov má slúžiť predovšetkým na
ochranu priečelia budovy pred vandalmi. Zabudované v ňom budú posuvné uzamykateľné vráta so šírkou približne šesť a pol metra,
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a tiež vráta na vjazd vozidiel. Zrekonštruované bude aj oplotenie areálu ZŠ K. Mahra
na Mozartovej ulici. Súčasťou nového plotu
budú štyri dvojkrídlové uzamykateľné
brány. Pred hlavným vstupom do školy
z Mozartovej ulice bude zrušená jedna
brána spolu s piliermi. Predpokladané ná-
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klady na obnovu oboch plotov sú približne
2 milióny korún. Práce majú byť hotové do
konca septembra.
Počas letných prázdnin sa uskutočňujú
rekonštrukčné práce aj v ďalších štyroch
základných školách v hodnote takmer 11
miliónov 700 tisíc korún.
-redakcia-

Mestská samospráva sa pripravuje na euro
Slovensko sa intenzívne chystá na zavedenie eura. V procese príprav majú
dôležitú úlohu aj samosprávy miest a obcí. Na otázky, čo všetko zabezpečuje
mesto Trnava, aby bol prechod na euro vo vzťahu k občanom hladký, odpovedá
prednostka Mestského úradu v Trnave Ing. Hana Dienerová.
1. časť
 Ako sa pripravuje trnavská samospráva na zavedenia eura?
Zavedenie jednotnej európskej meny predstavuje náročný proces z technického aj organizačného hľadiska. Príprava magistrátu na zavedenie
eura preto odštartovala už v roku 2007 spracovaním Projektu prípravy
na zavedenie eura v meste Trnava. Jeho súčasťou bolo aj zriadenie pracovných tímov. Nasledoval procesný audit projektu prípravy na zavedenie eura v meste a v organizáciách zriadených a založených mestom,
SWOT analýzy kritických oblastí a akčný plán na zabezpečenie realizácie úloh v jednotlivých oblastiach. Zamestnanci mesta Trnava teda
už niekoľko mesiacov pracujú pod vedením eurokoordinátorov na tom,
aby bol prechod na spoločnú európsku menu v intenciách samosprávy
pokiaľ možno bezproblémový.
Súčasťou projektu bol aj tzv. Eurodeň na Mestskom úrade v Trnave 1. júla 2008, kde
všetci zamestnanci mestského úradu a mestskej polície, štatutárni zástupcovia mesta,
riaditelia rozpočtových aj príspevkových organizácií a obchodných spoločností mali príležitosť vypočuť si odborné prednášky na tému euro a získať tak všetky dostupné informácie na osobné i pracovné účely. Vysokou účasťou zamestnanci potvrdili svoj záujem
byť zodpovedne pripravení.
 Ktorých oblastí činnosti samosprávy sa prechod na euro najviac dotýka?
Mesto má povinnosti ako všetky právnické osoby, a to vo vzťahu ku svojim zamestnancom, vo vzťahu k občanom ako klientom, a tiež vo vzťahu k organizáciám, ktoré mesto
Trnava založilo alebo zriadilo. Okrem toho sa mesto bude v rozsahu svojich kompetencií
podieľať aj na komunikácii s občanmi.
V zmysle § 19 generálneho zákona sú obce súčasťou orgánov dohľadu a kontroly nad
dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro.
Konkrétne to znamená, že mesto Trnava ako „cenový kontrolný orgán“ proaktívne pôjde
na trhoviská, ambulantné predaje, stále a príležitostné stánky, kde skontroluje duálne
zobrazenie, správnosť prepočtov, správnosť zaokrúhľovania a v prípade potreby dohodne
spôsob odstránenia nedostatkov.
V rámci Projektu prípravy na zavedenie eura sme na úrade definovali konkrétne oblasti, ktoré majú vlastné pracovné tímy. Ide o oblasť – legislatívno-právnu, ekonomickú,
hospodársko-administratívnu a technickú. Nemenej dôležitá je už spomenutá komunikácia s občanmi.
-redakcia- (pokračovanie v októbrovom vydaní)
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 8. 1908 – Pilot a priekopník letectva
v Uhorsku Andrej KVAS uskutočnil
prvý medzimestský let na území Slovenska, keď za 58 minút preletel z Bratislavy do Trnavy (100. výročie).
1. 8. 1953 – V Bratislave umrela spisovateľka
a dramatička Viera MARKOVIČOVÁ-ZÁTURECKÁ, rodáčka z Trnavy (55. výročie).
2. 8. 1898 – V Budapešti umrel trnavský rodák Ivan ZIMA-TÉLFY, filológ,
pedagóg a prekladateľ (110. výročie).
3. 8. 1683 – Tököliovskí vojaci, ktorí obsadili
Trnavu, vyrabovali radnicu (325. výročie).
3. 8. 1923 – V Trnave bola založená
Mestská sporiteľňa (85. výročie).
4. 8. 1903 – Vo Vlčkovciach sa narodil
sochár a výtvarný pedagóg Fraňo ŠTEFUNKO (105. výročie).
4. 8. 1973 – V Bratislave umrel trnavský rodák Štefan HOJA, lekár – biológ,
univerzitný profesor, odborný publicista
a autor učebníc (35. výročie).
6. 8. 1833 – V Ostrihome sa narodil
cirkevný hodnostár a pedagóg Ján
GRAEFFEL, riaditeľ arcibiskupského
gymnázia v Trnave a autor monografie
o Šaštíne (175. výročie).
8. 8. 1683 – V Trnave vypukol obrovský
požiar, ktorý sa rozšíril na celé mesto
a ušetril len 58 domov a 2 kostoly, pričom
zahynulo do 4 000 ľudí (325. výročie).
8. 8. 1978 – V Bratislave umrel lekár
a mikrobiológ Eugen KUBALA, rodák
z Trnavy (30. výročie).
10. 8. 1983 – V Trnave umrel lesník
a odborný publicista Artúr BUDKE (25.
výročie).
11. 8. 1908 – V Trnave umrel maliar,
ilustrátor, výtvarný pedagóg a námorný
dôstojník Juraj GREGUŠ (100. výročie).
12. 8. 1908 – V Trnave bolo otvorené
prvé Mestské múzeum (100. výročie).
12. 8. 1938 – V Trnave sa narodil vysokoškolský pedagóg, prodekan Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce Trnav-
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skej univerzity a publicista Bohumil
CHMELÍK, poslanec Národnej rady SR
a poslanec Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava (70. narodeniny).
14. 8. 1683 – Na Ostrom Kameni
umrel kancelár Trnavskej univerzity,
profesor a dekan jej filozofickej fakulty
František TOPOŠ, zostaviteľ zborníka
básnických a prozaických prác na poctu
prvých bakalárov Trnavskej univerzity
(325. výročie).
16.8.1938 – V Ružomberku umrel politik, spisovateľ a kňaz Andrej HLINKA,
predseda Slovenskej ľudovej strany
a predseda Spolku sv. Vojtecha, ktorého
pamiatku v Trnave pripomína pamätná
tabuľa na budove SSV (70. výročie).
21. 8. 1788 – V Trnave sa narodil generál maďarského povstaleckého vojska
Štefan MAJTHÉNYI (220. výročie).
23. 8. 1998 – V Smoleniciach bola
slávnostne otvorená pamätná izba vynálezcu padáka Štefana BANIČA (10.
výročie).
24. 8. 1978 – V Trenčíne tragicky
zahynul spisovateľ, historik, novinár
a publicista Celestín A. RADVÁNYI,
priekopník slovenskej životopisnej lexikografie, ktorý žil dlhé roky v Trnave,
kde je i pochovaný; čestný občan mesta
Trnava in memoriam (30. výročie).
26. 8. 1918 – V Budkovciach sa narodil herec a osvetový pracovník Ján
PUŠKÁR, člen Krajového divadla v Trnave (90. výročie).
28. 8. 1658 – V Kapušanoch sa narodil
historik, pedagóg a cirkevný hodnostár
Gabriel KAPI, profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár i rektor a riaditeľ
univerzitnej tlačiarne (350. výročie).
30. 8. 1903 – V Brestovanoch sa narodil
spisovateľ, novinár a prekladateľ Jožo
NIŽNÁNSKY, ktorý študoval v Trnave
na gymnáziu (105. výročie).
(P.R.)
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Pred štyridsiatimi rokmi sa začala okupácia
Slobodný duch mesta a jeho občanov bol v obdobiach socializmu po prekročení múrov
súkromia zatlačený aroganciou moci. Tá formou násilia, perzekúcie a väzenia rozbíjala inú ako ňou riadenú aktivitu. Najdemonštratívnejším prejavom presadzovania
„idey krajších zatrajškov“ bol prejav „bratskej pomoci“
prostredníctvom tankov v roku 1968.
P. TOMAŠOVIČ, foto: archív Mesta Trnavy

Prvá budova trnavskej mestskej samosprávy
Objav a stavebný vývoj
Oddávna sa v literatúre tradoval názor, že pôvodná gotická budova trnavskej
radnice zanikla pri výstavbe klasicistickej novostavby. Jej objav počas pamiatkového výskumu v roku 1998 bol preto veľkým prekvapením. Úplne zmenil
dovtedajší pohľad na vznik, vývoj a hodnotu dnešnej radnice. Nález bol o to
nečakanejší, že sa podaril pri výskume inak nenápadného, utilitárne pôsobiaceho krídla v zadnej časti parcely. Mesto Trnava darovalo sebe i Trnavčanom
k okrúhlemu 770. výročiu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta svojrázny dar tým, že si opravilo túto najstaršiu budovu radnice, ktorá oddávna
reprezentovala jeho moc a postavenie.
Areál trnavskej radnice pozostáva dnes zo štyroch krídel lemujúcich zo všetkých
strán nádvorie. Až na južné krídlo, ktoré vzniklo začiatkom 20. stor. a koncom storočia bolo doplnené o presklenú hmotu mestskej zasadačky, ostatné majú pôvod ešte
v stredoveku. Boli prestavané v renesancii, baroku a klasicizme. Poslednú radikálnu a podnes zachovanú úpravu zažila radnica na začiatku 90. rokov 18. stor., kedy
získalo uličné krídlo dnešnú reprezentačné podobu a odstránením zástavby vo dvore
bolo vytvorené dnešné nádvorie. V 20. stor. pripojili k pôvodnej radnici nárožný, tzv.
Justov dom, ktorý sa dovtedy vyvíjal samostatne.
Prvá budova trnavskej mestskej samosprávy nielenže dodnes stojí v plnej výške
a objeme, ale unikátom je aj jej autentický stav. Je zabudovaná v západnom krídle,
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kde tvorí jeho ľavú polovicu
(vľavo od kaplnky).
Pre každé stredoveké mesto
a Trnavu nevynímajúc, bola
výstavba samostatnej budovy
slúžiacej pre výkon samosprávy
významnou udalosťou, dokladajúcou zavŕšenie jeho emancipačných snáh. Odpoveď na otázku,
prečo v Trnave nepostavili najstaršiu radničnú budovu do exponovanej polohy priamo pri uličnej
čiare, zrejme treba hľadať v nízkej solventnosti mesta v období Jägrova veduta zo 40.rokov 18. stor. Šípkou označený najjeho vzniku. V európskom kon- starší objekt radnice
texte sú známe mnohé prípady,
keď sa rokovania mestskej rady
a administratívne úkony súvisiace so správou mesta spočiatku
odohrávali v dome richtára. Až
po určitom období prosperity si
mestá začali budovať vlastné
radničné budovy. Pri absencii
archívnych údajov si musíme
vystačiť iba s hypotézou, že sa
podobne postupovalo aj v stredovekej Trnave. Mesto najskôr
asi využívalo richtárov dom (viď.
správa z roku 1411 o vyúčtovaní
mestských výdavkov v dome Najstarší objekt radnice vpravo, vľavo prístavba barokovérichtára Mollira) a až neskôr sa ho žalára, dnešný stav po obnove
rozhodlo vybudovať vlastný objekt. Finančná tieseň mu ešte ale nedovolila zakúpiť
parcelu, preto sa uspokojilo s výstavbou na pozemku patriacom pravdepodobne
richtárovi. Keďže priamo pri Hlavnej ulici stál starší dom, zrejme richtárovo obydlie, muselo mesto zvoliť polohu, kde bol voľný priestor, teda zadnú časť jeho parcely.
Parcela sa pôvodne rozprestierala od Hlavnej ulice až po dnešnú Vajanského ulicu.
Objavený objekt prvej budovy mestskej samosprávy vznikol podľa zachovaných
architektonických detailov na prelome 14. a 15. storočia. Tomuto datovaniu zodpovedá aj najstaršia písomná zmienka z roku 1413, vypovedajúca o existencii domu
pre stretnutia širšej mestskej komunity („domus consillii“), v rokoch 1414 – 15 už
presnejšie spomínaného ako dom radných („domus consulum“).
Radnica bola podpivničená budova s pôdorysom obdĺžnikového tvaru (16x6m) situovaným dlhšími stranami naprieč parcely. Postavili ju približne do stredu hĺbky
pôvodnej parcely, ktorú tým rozdelili na dve samostatné nádvoria. Je veľmi pravdepodobné, že zadné nádvorie, ktoré bolo povozmi obsluhované od Vajanského ulice,
funkčne využívalo mesto, zatiaľ čo predné nádvorie, dostupné od Hlavnej ulice,
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zrejme zostalo vo vlastníctve majiteľa obytného domu stojaceho
pri Hlavnej ulici. Aj keď povozy
mali takto oddelenú prevádzku,
pešiaci mohli vstúpiť do budovy
radnice z oboch nádvorí, pretože
budova bola v prízemí priechodná. Dlhé prežívanie tejto urbaRekonštrukcia trojice gotických okien – pohľad od nádvoria nistickej situácie dokladá ešte
Jägrova veduta z pol. 18. stor. (obr.) Z nej je zrejmé, že radničná parcela sa naozaj
rozprestierala naprieč celého bloku (od Hlavnej po Vajanského ul.). Plochu zadného nádvoria odkúpili v baroku po častiach dva súkromné meštianske domy čelom
orientované do Radlinského ulice. Pôvodné ukončenie radničnej parcely pri Vajanského ulici (murovaným plotom s veľkou vjazdovou bránou) prehradila novostavba
bočného krídla jedného z dvoch nových majiteľov – nárožného domu na Radlinského
ulici (dnešné č. 3). Svedkom toho, že sa tu pôvodne rozprestierala radničná parcela,
je zachovaná mestská sýpka, situovaná dnes vo dvore druhého domu od nárožia so
zaužívaným názvom „Stará pošta“.
Prvá budova mestskej samosprávy mala v každom z dvoch nadzemných podlaží
rovnakú dispozíciu. Pozostávala z dvoch nerovnako veľkých priestorov – na južnom
okraji sa nachádzala plošne menšia, takmer štvorcová miestnosť, ktorá však musela
mať oproti susednému väčšiemu priestoru významnejšiu funkciu, pretože bola vybavená komfortnejšie. Bola vykurovaná pecou a zatepľoval ju drevený obklad stien.
Mohla slúžiť na rokovania mestskej rady, zatiaľ čo v susediacej väčšej miestnosti sa
mohli uskutočňovať schôdze obce.
Do predného nádvoria sa objekt radnice otváral honosne riešeným priečelím s trojicou okien s kamennými kružbami v oboch podlažiach nad sebou. Dodnes sa zachovali v autentickom stave dve okná v miestnosti na poschodí ako torzo pôvodného
priečelia, ktoré však smerujú dnes do interiéru väznice, pristavanej v baroku pred
časť čelnej fasády gotickej radničnej budovy. Identická okenná zostava na prízemí
zanikla pri zmene funkcie priestoru na žalár, kedy honosné gotické okná nahradili
dva malé štrbinové vetracie otvory. Sú podnes vo fasáde zachované. Suterén s troma
poľami unikátnych krížových klenieb z rebrových tehlových tvaroviek asi slúžil najskôr ako väzenie. V strešnej úrovni sa podnes zachovali zvyšky stupňovitých štítov
(sú viditeľné z obnoveného a verejnosti prístupného interiéru podkrovia).
V 15. storočí pristavali k severnému koncu budovy dvojpodlažné krídlo, vybiehajúce smerom do nádvoria (neskoršia kaplnka). Zatiaľ čo obytné priestory radnice boli
všetky zastropené drevenými trámovými stropmi, zakrytie prízemia nového krídla
murovanou klenbou poukazuje na také využitie, pri ktorom sa vyžadovala zvýšená
ochrana interiéru pred ohňom. Mohol tam byť na čas situovaný muničný sklad, čo
naznačil nález archeologického výskumu. Primárnosť funkcie krídla ako kaplnky
jednoznačne vyvrátil archeologický nález dvojpodlažného murovaného záchodového
telesa pristavaného ku čelnej stene tohto nového krídla.
Predbežne nie je známy presnejší dátum, kedy si mesto vybudovalo reprezentačný
radničný objekt na Hlavnej ulici. Predpokladáme, že sa tak stalo ešte v stredoveku, avšak
podľa archívnych prameňov nachádzame radnicu pri uličnej čare bezpečne až v renesancii.
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Už fakt, že podnes jestvuje prvá budova mestskej
samosprávy, je v rámci Slovenska zriedkavý a za
svoj autentický stav si zasluhuje označenie ako
nositeľ hodnoty ojedinelosti.
V renesancii zmenili pôvodnú radnú sieň na
prízemí na väznicu a zaklenuli ju valenou klenbou
s lunetami. Na stenách a klenbe sa zachovali ryté
kresby väzňov aj so sprievodnými nápismi. Zachoval sa aj pôvodný systém nepriameho vykurovania
väzenskej cely.
V 18. stor. už pôvodné žaláre nestačili, preto prebudovali renesančný prízemný katov domček na nový
trojpodlažný žalár s viacerými malými kobkami pre
väzňov. Aj tu možno vidieť zvyšky rytých kresieb
a pozostatok systému vykurovania. Z baroka pochádzajú aj dve tzv. čierne kuchyne na poschodí.
Pohľad do renesančného žalára

Plány na využitie
– expozícia o histórii prvej budovy trnavskej mestskej samosprávy

Obnovu, ktorá prebehla v roku 2007, investorsky zabezpečovalo Mesto Trnava. Pozostávala najmä z umelecko-remeselných prác, pretože sa sledoval cieľ čo najmenej
zasiahnuť do pôvodného stavu. Postupovalo sa metódou konzervácie všetkých slohových prvkov vrátane pôvodných omietok a náterov. Motívom obnovy bolo predstaviť
objekt vzhľadom na jeho význam a hodnotu ako muzeálny exponát, odzrkadľujúci
svoju výnimočnú funkciu a nasledujúce slohové premeny.
Jeho náplňou by sa mala stať expozícia, ktorá by priblížila ako autentický výzor
samotnej stavby, tak aj jej dobové interiérové zariadenie. Vytvorila by sa ojedinelá
atraktívna expozícia doposiaľ málo známeho typu stavieb, akými boli prvé budovy
mestských samospráv na území Slovenska. Dominantným priestorom je pôvodná
sieň radných, kde je zachovaná trojica gotických okien. Z nábytkového vybavenia by
tam mohla byť vytvorená rekonštrukcia mobiliáru slúžiaceho na zasadania mestskej rady. Ako doplňujúce predmety môžu poslúžiť napr. truhlica na účtovné a iné
písomnosti súvisiace s radničnou funkciou v stredoveku, pult pisára, a pod. Spôsob
gotického stolovania počas rokovania radných by mohli priblížiť gotické riady a poháre, mnohé nájdené priamo na radnici (v kaplnke) počas archeologického výskumu. Z drobného zariadenia je možné uviesť svietniky, kahance, brká na písanie,
presýpacie hodiny, a nemala by chýbať biblia. Možno by súčasťou výbavy miestnosti
mohla byť replika odevu richtára, vhodné by bolo umiestnenie kópie privilegiálnej
listiny, a pod.
Na prízemí v južnom krajnom a strednom priestore pôvodnej radnice môže byť
predstavená už jej mladšia vývojová fáza, keď sem rozšírili na prelome 15. a 16.
stor. radničné väzenie (v čase, keď už suterén nestačil), pričom z toho obdobia pochádzajú aj prvé škrabané motívy väzňov na omietkach stien a klenby južnej krajnej
miestnosti, ktoré sa reštaurovali.
V gotickom suteréne, kde bol asi pôvodný žalár, by sa malo predstaviť zariadenie
a nástroje súvisiace s jeho stredovekou funkciou. Mimoriadne vhodné by bolo získať
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pre túto expozíciu aj jedinečný exponát – meč trnavského kata, keďže remeslo kata
bolo zriedkavé a Trnava kata požičiavala aj iným mestám. Do expozície bude začlenená aj kaplnka, a práve sem sa môžu umiestniť nálezy z jej archeologického výskumu, napr. typárium, mince, olovené gule do palných zbraní a pod., ktoré patrili
k inventáru trnavskej radnice.
Samostatná budova žalára, pristavaná ku južnému okraju západného krídla, by
mala mať ako celok jednotné využitie pre expozíciu barokového súdnictva.
Časť zadného krídla severne (vpravo) od kaplnky bola pristavaná ku gotickej
radnici až v baroku a odvtedy ju asi stále vyžívali ako byt zamestnanca radnice.
Jej obnovený stav aj s reštaurovanou nástropnou maľbou umožňuje priblížiť spôsob
meštianskeho bývania v druhej polovici 19. stor. V obnovenom podkroví s pôvodným
krovom budú vytvorené výstavné priestory Mesta Trnava.
Významný objekt, ktorým je v kontexte Slovenska prvá budova trnavskej mestskej samosprávy, si zaslúži predstaviť sa ako exponát. Pre Trnavčanov aj návštevníkov mesta bude stretnutie s jeho dávnou minulosťou iste veľmi atraktívne a objekt
sa tak stane jedným z hlavných turistických lákadiel pri prehliadke Trnavy.
Ing. arch. Jaroslava ŽUFFOVÁ, foto: autorka
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Kiná v Trnave v medzivojnovom období
Zrod kina v dnešnom ponímaní sa kladie do konca
roku 1895 (28. 12.), kedy bratia Lumiérovci predviedli verejnosti prvé filmové predstavenie so svojím vynálezom – kinematografom, ktorý bol kombináciou
kamery a projektora. Vtedy však ešte nepredpokladali, že ich vynález spôsobí taký záujem a kino sa
stane hojne navštevovaným miestom zábavy.
Na Slovensku začalo fungovať prvé stále kino
v roku 1905 v Bratislave. A ako to bolo v Trnave?
Za najstaršie kino v Trnave môžeme považovať to,
ktoré malo svoju prevádzku v dvore dnes už neexistujúceho domu na Hlavnej ulici (druhý dom južne od
radnice). Kino vzniklo ešte asi za Rakúsko-Uhorskej
monarchie a malo názov Fidelio. Nepodarilo sa zatiaľ
presne zistiť, ako dlho premietalo, keďže krátko po
vzniku Telovýchovnej jednoty Sokol začiatkom roku
1919 mali práve títo športovci v priestoroch kina svoju telocvičňu (vstup asi zo Zámočníckej ul.). Tento stav však netrval dlho, lebo už z roku 1922 máme záznam,
podľa ktorého sa opäť do týchto priestorov vrátila prevádzka kina – už s názvom
Bio Invalid. (Kino sa v tom čase označovalo ako biograf a preto sa preň udomácnil skrátený názov Bio). Potom sa kino spomína koncom roku 1923. Ako dlho bolo
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v prevádzke, nie je isté, pretože ďalšiu zmienku o ňom máme až z roku 1931, kedy
premietalo v období od 6. marca do 19. júla, a potom bola jeho prevádzka Krajským
úradom zastavená. V tejto budove začalo opäť premietať kino v roku 1932, ale už
so zmeneným názvom ako kino Tatra. Premietalo krátko, len pár mesiacov, od 12.
marca do 5. júla 1932, potom bola prevádzka prerušená a premietať sa začalo až
koncom roku 1933 (26. októbra).
Ďalšie kino bolo Bio Radio. To malo svoju prevádzku v budove na Rázusovej ulici,
vtedy ešte „vedľa“ Slovenskej banky (dnešnej Krajskej knižnice J. Fándlyho), keďže
budova štátnej ľudovej školy, dnešnej Slovenskej technickej univerzity, bola postavená až v roku 1927. Riaditeľom kina bol Stanislav Pazourek. Ten si v časopise Nové
Slovensko nechal vytlačiť veľký oznam s pozvánkou na slávnostné otvorenie kina 6.
februára 1925. Ľudí sa snažil prilákať premiérou „grandiózneho“ filmu Kráľovná
otrokov. Aby si zabezpečil stálu návštevnosť kina, sľuboval, že bude premietať filmy
len prvotriedne a najnovšie, ktoré sa hrajú v Prahe a Bratislave. Pre väčšie pohodlie
mali byť k dispozícii v čakárni bufet a šatňa. Vstupenky sa kupovali počas dňa v kancelárii kina, ale riaditeľ myslel i dopredu a prisľúbil, že neskôr (pravdepodobne po
zavedení pevnej linky) sa lístky budú môcť rezervovať i telefonicky. Predstavenia sa
konali v pracovné dni a v nedeľu. Pri programe hral vždy orchester, lebo filmy v tom
čase boli ešte nemé. Riaditeľ myslel i na reklamu – oznámenia o premietaní filmov
boli uverejňované v časopise Nové Slovensko a na plagátoch. Bio Radio bolo teda
prvým moderne postaveným kinom v Trnave a Pazourek využil obdobie, kedy v meste pravdepodobne nebolo v prevádzke žiadne kino. Neskoršou novinkou bolo, že od 4.
decembra 1930 sa uvádzal pred každým programom zvukový týždenník Hlas sveta.
A keďže v meste pribudla konkurencia v podobe nového kina Palace Apollo, v polovici
augusta 1932 bola v kine Radio namontovaná nová zvuková aparatúra.
Zdá sa, že v Trnave si kino našlo svojich priaznivcov, lebo 1. novembra 1931 zahájilo
svoju prevádzku ďalšie novopostavené kino Palace Apollo (dnešný hotel) na Štefánikovej ulici. Podľa uverejnenej reklamy si môžeme urobiť predstavu, ako kino pri otvorení vyzeralo zvnútra a čo sa snažilo ponúknuť svojim návštevníkom. Budova, podľa
propagačného materiálu jedna z najreprezentatívnejších v Trnave, bola postavená
podľa plánov profesora vysokej školy stavebnej arch. inž. H. Wolffa. Zariadenie bolo
v najmodernejšom štýle, sedadlá boli tapacírované. Kino sa mohlo popýšiť moderným
zvukovým zariadením prinášajúcim kvalitný zvuk. Premietacia komora obsahovala
dva ohromné stroje KLANGFILM, vyrobené na základe patentov Western-Electricu,
a podľa systému, ktorým sa vyrábali všetky domáce i nemecké filmy. Myslelo sa však
aj na pohodlie návštevníkov – v budove bolo veľké strojné zariadenie (vzduchotechnika) na udržovanie stále rovnakého čerstvého vzduchu, ktoré v lete zaručovalo príjemný chlad a v zime ústredné kúrenie udržalo stálu teplotu.
Z uvedeného je teda evidentné, že v meste Trnava na začiatku tretieho desaťročia 20. storočia bola ponúkaná zábava obyvateľom i návštevníkom v troch kinách
– Radio, Palace Apollo a Tatra.
Zuzana RÁBIKOVÁ
Pramene:
Nové Slovensko r. 1923 – 1933
Zbierka máp a plánov, krabica č.1, ŠOKA Trnava
Dejiny Trnavy. (zost. J. Šimončič – J. Watzka). Bratislava: Obzor 1988
www.dnes.atlas.sk, www.wikipedia.org

novinky
z radnice

história

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 9. 1918 – V Trnave bolo jedno gymnázium, 3 meštianske a 5 ľudových škôl
(90. výročie).
2. 9. 1968 – v Trnave sa začala výstavba
mestskej športovej haly Družba (40. výročie).
3. 9. 1753 – V Bratislave umrel trnavský
rodák Pavlín ČIČMAN, františkánsky
pedagóg, organista a autor učebnice cirkevného spevu (255. výročie).
6. 9. 1798 – V Trnave sa narodil lekár,
odborný prekladateľ a publicista Martin
František STEER, univerzitný profesor
v Padove (210. výročie).
8. 9. 1683 – Narodil sa trnavský mešťan,
právnik a zberateľ kníh Štefan MUNKÁČI (325. výročie).
8. 9. 1923 – V Trnave bol slávnostne položený základný kameň Evanjelického
kostola (85. výročie).
10. 9. 1938 – Pri príležitosti 700. jubilea
slobodného kráľovského mesta bola na
budove trnavskej radnice slávnostne odhalená pamätná tabuľa (70. výročie).
11. 9. 1938 – V Bratislave umrel historik,
archeológ a odborný publicista českého
pôvodu Antonín LOUBAL, ktorý pôsobil
v Trnave, kde je aj pochovaný (70. výročie).
12. 9. 1818 – V Trnave sa narodil
učiteľ, prírodovedec a básnik František
LUKÁČI, ktorý pôsobil ako gymnaziálny profesor v Eisenstadte, kde aj umrel
(190. výročie).
12. 9. 1948 – V Seredi sa narodil maliar
a grafik Jozef Dóka ml., ktorý pôsobí
v Trnave (60. narodeniny).
13. 9. 1548 – Cisár FERDINAND I.
vydal dekrét, ktorým nariadil zosilniť
trnavské hradby (460. výročie).
13. 9. 1713 – V Trnave umrel profesor
a dekan právnickej fakulty Trnavskej
univerzity Tomáš MIRNIK, autor viacerých divadelných hier a učebnice poetiky (295. výročie).
14. 9. 1238 – Kráľ BELO IV. udelil Trnave
mestské výsady, čím sa Trnava stala
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prvým slobodným kráľovským mestom
na území Slovenska (770. výročie).
15. 9. 1773 – V Bernolákove umrel fyzik
a matematik Anton RADIČ, profesor
Trnavskej univerzity a autor učebníc
fyziky (235. výročie).
16. 9. 1918 – V Spišskej Kapitule sa narodil historik a publicista Hadrián RADVÁNI, ktorý dlhé roky pôsobí v Trnave a v roku 1998 mu bola udelená Cena mesta
Trnava za celoživotnú prácu, publikačnú
a vedeckú činnosť (90. narodeniny).
16. 9. 1983 – V Trnave umrel herec a divadelný režisér Július FARKAŠ (25. výročie).
19. 9. 1703 – V dnešnom Maďarsku sa
narodil profesor Trnavskej univerzity
Michal LIPŠIC, autor prvej učebnice algebry v bývalom Uhorsku (305. výročie).
22. 9. 1963 – V Trnave umrel advokát
a odborný spisovateľ Štefan SCHIFFER
(45. výročie).
25. 9. 1683 – Tököliho vojaci vtrhli do
Trnavy a pri rabovke na radnici vzali
nielen mestskú pokladnicu a mestské
pečiatky, ale ukradli aj zlatú pečať z listiny najstaršieho mestského privilégia
z roku 1238 (325. výročie).
27. 9. 1728 – V Komárne sa narodil
prírodovedec a pedagóg Ján Kristián
GROSSINGER, rektor seminára v Trnave a priekopník slovenského prírodovedného názvoslovia (280. výročie).
27. 9. 1848 – V Budíne umrel trnavský
rodák Matej BAZALICA, ovocinársky
odborník a šľachtiteľ európskeho významu, ktorého meno nesie jeden druh
slivky (160. výročie).
28. 9. 1658 – Vo Viedni sa narodil profesor fyziky a filozofie na Trnavskej
univerzite Michal HOFFMANN, autor
odborných prác (350. výročie).
28. 9. 1713 – V Trnave sa narodil pedagóg, básnik a dramatik Ignác ŠAJGO,
profesor filozofie na Trnavskej univerzite (295. výročie).
P.R.
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Jubilant, ktorý si históriu doslova ohmatal
Trnavská univerzita, Slovenské učené tovarišstvo, Spolok svätého Vojtecha,
história Trnavy či dejiny cirkevných spoločností, to je len niekoľko zo širokého
rozsahu tém, ktorých výskumu sa už dlhé roky venuje renomovaný trnavský
historik, bibliograf a publicista PhDr.h.c. Hadrián Radváni.
Narodil sa pred deväťdesiatimi rokmi 16. septembra 1918 v Spišskej Kapitule a hoci väčšinu svojho
dlhého a plodného života strávil v Trnave, kde žije
od roku 1936, na svoje korene nezabudol a dodnes
sa vie so svojimi spolurodákmi dohovoriť v „echt“
spišskom nárečí.
V Trnave býval dlhé roky na Halenárskej ulici
v dome, kde kedysi sídlila známa Jelínkova tlačiareň, z ktorej vyšla väčšina diel bernolákovcov.
Nečudo, že túto tému neobišiel ani pri svojich
výskumoch a dnes patrí medzi najväčších znalcov
histórie Slovenského učeného tovarišstva a bernolákovcov vôbec. Keďže dom na Halenárskej ulici
sa má reštaurovať, už vyše roka býva na druhom
konci Trnavy, až na Linčianskej. Sťahovať sa
v takom vysokom veku nie je ktoviečo, no berie to
pokojne a s humorom. „Predtým som vyšiel z domu a bol som v centre mesta. Teraz
chodím do mesta ako na výlet,“ hovorí. Napriek svojmu vysokému veku je ešte stále
obdivuhodne svieži a neustále aktívny. „Ak sa podarí, tak mi onedlho vyjdú Dejiny
trnavskej kníhtlače. A tým končím. Idem konečne do dôchodku. Pravda, len ak ma
manželka pustí,“ dodáva s úsmevom.
V skutočnosti je na dôchodku už tridsať rokov. Písať a publikovať začal už ako
17-ročný gymnazista. Najprv recenzie filmov, potom novely. Napísal aj román, ktorý
nakoniec nevyšiel a zostala mu z neho len vytlačená titulná stránka. O históriu sa
začal zaujímať v ranej mladosti pod vplyvom otca i staršieho brata Celestína, známeho spisovateľa, novinára a historika. V nemalej miere k tomu prispelo aj osobné
stretnutie s významným archeológom, historikom a publicistom Jánom Venckom,
ktorý pôsobil ako katolícky kňaz v Bijacovciach na Spiši.
Hadrián Radváni je ako historik samoukom. Rodinné pomery a osud mu síce neumožnili získať vysokoškolské vzdelanie, ale ako sám hovorí, „dostal dobrú životnú
univerzitu“. Vďaka nej a vďaka neustálemu dopĺňaniu vedomostí sa prepracoval
medzi popredných znalcov najmä histórie kníhtlače na Slovensku. Množstvo jeho
prác sa nachádza nielen v knižniciach na Slovensku, ale aj v zahraničí a slúži ako
pramenný materiál pri štúdiu. Výsledky jeho práce a jeho neúnavnosť ocenila roku
1997 aj Trnavská univerzita udelením čestného doktorátu filozofie a mesto Trnava
o rok neskôr udelením Ceny mesta za celoživotnú prácu a publikačnú a vedeckú
činnosť. Okrem toho roku 1999 bol zvolený aj za čestného doživotného podpredsedu
Spolku sv. Vojtecha.
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Počas svojho dlhého a neľahkého života vystriedal viacero zamestnaní. Keďže
minulý režim, ktorý preferoval robotnícku triedu, trestal nepohodlných ľudí prácou,
prežil dlhé roky vo výrobe. Tam sa vyučil aj za tesára. Pracoval na cestných stavbách, prešiel celé Slovensko ako vŕtač pri výskume rašeliny, kde sa stretol aj s mons.
Alexejom Izakovičom, jeho celoživotným priateľom. Hoci bol „len“ robotníkom, využíval každú príležitosť, aby sa venoval svojmu koníčku – histórii. To bola jeho spomínaná univerzita života. Ako sám hovorí, „ňúral som sa po archívoch, skúmal som
knihy a robil som si výpisky a poznámky, ktoré väčšinou skončili v zásuvke“.
Na konte má viacero unikátnych objavov na poli histórie slovenskej knižnej kultúry. Tú históriu si doslova ohmatal, lebo jeho rukami prešli tisíce kníh a archívnych dokumentov. Občas dáva k dobru príhodu, ktorá sa mu stala pri usporadovaní
a katalogizovaní jednej knižnice. „Raz som sa stavil s tamojšími pracovníkmi, že
aj u nich niečo objavím. Neverili mi. Opýtal som sa ich, či si môžem nechať to, čo
nájdem v odpadkovom koši. Len sa smiali, ale súhlasili. No nakoniec som sa smial
ja. Vysypal som kôš, ponarovnával pokrčené vyhodené papiere a medzi nimi som
našiel dovtedy neznámu jednolistovú bernolákovskú tlač z 18. storočia. Mal som
síce šťastie, ale človek musí byť pripravený.“
„Nikdy som to nerobil pre zárobok. Pre peniaze. Našťastie, mám manželku, ktorá
sa nikdy neopýtala, čo za to dostanem. Vedela gazdovať a vďaka jej porozumeniu
a podpore rodiny som sa mohol popri práci venovať aj mojim výskumom. Mimochodom, viete aký najkrajší vianočný darček som dostal od nej v tých ťažkých časoch?
Bol to balík kancelárskeho papiera a nová páska do písacieho stroja.“
Hadrián Radváni patril k tým autorom, ktorí nemohli pred rokom 1990 slobodne
publikovať. Ak mu niečo vyšlo, tak len pod pseudonymom. A tých mal neúrekom
– Hradný, Kapitulský, Spišský, Podracký, atď. Väčšina jeho prác v tých časoch
vyšla ako samizdat v niekoľkých exemplároch, ktoré sám rozklepal na písacom
stroji. A hoci sa týkali histórie, šírenie tlačovín bez oficiálneho súhlasu vrchnosti
znamenalo potenciálny postih. Oveľa väčšie riziko mu hrozilo, keď koncom 80. rokov
spolupracoval na knihe o dejinách jezuitov na Slovensku, ktorej rukopis sa podarilo
prepašovať do Kanady. Kým do roku 1990 mu oficiálne vyšlo len osemnásť väčších
prác, po zmene režimu a odstránení dovtedajších obmedzujúcich bariér výsledok
jeho niekoľko desaťročí trvajúceho výskumu a objaviteľského úsilia sa pretavil do
štyridsiatich šiestich knižných publikácií, medzi ktorými je nádherná obrazová
publikácia Stará Trnava v obrazoch, ďalej kniha o Slovenskom učenom tovarišstve,
o trnavských kostoloch, ktorá vyšla už vo viacerých vydaniach, o zázračnom obraze
Trnavskej Panny Márie, o bazilike v Šaštíne, kniha Trnava v sieti poštových spojov,
Bibliografia tlačí kníhtlačiarne Václava a Jána K. Jelínka v Trnave či viaceré personálne bibliografíe. Svoje poznatky sprístupnil verejnosti aj v neuveriteľne veľkom
množstve popularizačných i odborných článkov v rozličných časopisoch, novinách,
zborníkoch a iných periodikách. Jeho bibliografia obsahuje skoro 2 500 vydaných
prác. Okrem toho spracoval dvadsaťtri archívov, usporiadal a skatalogizoval tridsaťtri knižníc po celom Slovensku a ochotne pomáhal študentom pri ich seminárnych, ročníkových i diplomových prácach.
Hadrián Radváni je typom človeka, ktorý pri svojom pátraní po pravde nepozná prekážky ani kompromisy. Rešpektuje síce názory a výsledky bádania iných
historikov, ale nestotožňuje sa s nimi hneď a bezvýhradne. Radšej si ich overuje
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sám. Vďaka tomu sa mu darí na svojej neľahkej bádateľskej ceste nachádzať nové,
doteraz nepovšimnuté a neobjavené historické fakty, ktoré dopĺňajú doterajší
výskum a rozširujú poznanie. Ako príklad jeho obdivuhodnej húževnatosti môže
poslúžiť publikácia Jazykové slovaciká a polyglotné tlače obsahujúce slovenčinu
vydané Trnavskou univerzitou v rokoch 1648 – 1777. Mala nezvyčajne dlhú cestu.
V odborných kruhoch sa dlho tradovalo, že z trnavskej univerzitnej tlačiarne vyšlo
len zanedbateľné množstvo slovenských prác, a to sa mu nezdalo. Hadrián Radváni
preto vyhotovil súpis kníh, ktoré vydala Trnavská univerzita v slovenčine a v koľkých polyglotných knihách bola slovenčina zastúpená a pôvodný rukopis ponúkol
už roku 1975 Matici slovenskej. Hoci ho mali v rukách viacerí znalci, rukopis kvôli
nezáujmu či nepochopeniu ležal skoro tridsať rokov v zásuvke. No autor sa nevzdal
a trpezlivo pokračoval vo svojom bádaní. V priebehu rokov viaceré tituly doplnil,
iné spresnil a konečný výsledok jeho práce postavil dovtedajší výskum doslova na
hlavu. V knihe, ktorú mu napokon vydala v roku 2003 Univerzitná knižnica v Bratislave, ponúkol súpis tristo piatich tlačí. Z toho dvestodvadsaťpäť čisto slovenských
a osemdesiat polyglotných so slovenčinou. Nebola to len náboženská literatúra, ale
aj učebnice, polemické diela, kalendáre a slovníky, medzi ktorými bol napríklad aj
50-stranový Latinsko-maďarsko- slovenský slovník z roku 1648, ktorý bol nielen
prvým slovníkom vytlačeným na území Slovenska, ale aj prvým tlačeným slovenským slovníkom v histórii. Hadrián Radváni takto dokázal, že Trnavská univerzita
sa už od 17. storočia výrazne podieľala na formovaní kultúrneho jazyka a posilňovaní národného povedomia Slovákov.
Jubilant, ktorý vôbec nevyzerá na knihomoľa a ktorý dodnes číta bez okuliarov aj
napriek tomu, že sa podľa vlastných slov „celý život rýpe v starých šalabachtroch“,
svojimi prácami potvrdzuje, že história sa nedá falšovať naveky, ako sa o to snažili
niektorí „tiežhistorici“ v predchádzajúcom režime.
Hadrián Radváni je nielen historikom, ale aj živým pamätníkom. Veľká škoda, že
sa nechystá napísať svoje pamäti. Za svojho dlhého života stretol množstvo zaujímavých a vzácnych ľudí. Osobne poznal rodinu M. R. Štefánika, v Trnave pôsobiaceho
pedagóga a zakladateľa Orla Augustína Rašku, biskupa Ambróza Lazíka, ktorému
je dodnes vďačný za lieky pre manželku, františkánskeho historika a knihovníka
Vševlada Gajdoša, Mons. Alexeja Izakoviča, riaditeľa Národnej knižnice Matice
slovenskej Jozefa Telgárskeho, ďalšieho známeho historika Jozefa Šimončiča
z Trnavy, s ktorým ho spája nielen spoločná záľuba, ale aj dlhoročné priateľstvo,
a množstvo ďalších. Takisto sa zúčastnil mnohých udalostí, ktoré vošli do histórie
– bol na Pribinových slávnostiach v Nitre, na Hlinkovom pohrebe v Ružomberku,
roku 1939 ako dobrovoľník bránil Slovensko pri maďarskom vpáde, za čo získal aj
vyznamenanie, atď...
Ku gratulantom sa pripájame aj my a dúfame, že ani „odchod do dôchodku“
nespraví bodku za celoživotným hľadaním Hadriána Radvániho, ktorý uverejnil
množstvo svojich zaujímavých príspevkov k dejinám Trnavy aj v našom mesačníku.
Pri príležitosti jeho vzácneho jubilea mu želáme nielen veľa zdravia, dostatok životnej energie i bádateľského nepokoja, ale tak trochu neskromne a s pochopiteľnou
vypočítavosťou aj to, aby nás ešte dlho potešoval svojimi návštevami v redakcii a,
samozrejme, aj našich čitateľov svojimi príspevkami.
-redakcia, foto: eu-
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Každé jubileum má svoj začiatok
Trnavské dni sú dnes už podujatím, ktoré má svoje meno. Ak nemá aj svoju
ochrannú značku, tak je to len preto, že tvorcovia a súčasní realizátori sa
netaja úmyslom dostať „lásku, pokoj a porozumenie“ čo najhlbšie pod našu
slovenskú kožu. Tohtoročné pätnáste Trnavské dni budú zasa iné, než predchádzajúce. V prvom rade sa konajú v Roku mesta Trnava, za ktorý bol tento
rok 2008 mestským zastupiteľstvom vyhlásený pri príležitosti 770.výročia
udelenia slobodných kráľovských výsad nášmu mestu.
Oslavy sa tento raz ale nesústredia na dva či tri dni, ale potrvajú, po trnavsky
povedané „v jednom kuse“ od 11. do 15. septembra a Trnavské dni budú ich nedeliteľnou súčasťou. Bude teda oveľa lepšia príležitosť postretať cezhraničných, no
i domácich rodákov, podať si s nimi ruku, pozastaviť sa, porozprávať. Pravda, až na
jedného, lebo reverend Juraj Kadlec si túto „povinnosť“ musel, takpovediac z pracovných dôvodov, vybaviť už takmer pred dvomi mesiacmi.
Všetko však nasvedčuje tomu, že 15. Trnavské dni budú zasa o čosi veľkolepejšie.
Ale to je predsa v poriadku. Aj ten najväčší dub vyrastie iba z malého žaluďa. „Aký
bol ten, z ktorého vyrástli celé Trnavské dni?“, pýtame sa toho, kto pri sadení bol.
Vtedajšieho riaditeľa (vtedajšieho) Trnavského divadla Mikuláša Fehéra.
„Nuž, semienko je vždy len semienkom, záleží však na okolnostiach, do akej pôdy
sa dostane, ako sa potom oň staráme a či vôbec bolo zasadené v príhodnej konštelácii.
V prípade Trnavských dní stáli nám zrejme za chrbtom dobré sudičky. Nám, myslím
tým vtedajšieho primátora Imricha Borbélyho, múzejníka Petra Horvátha a seba.
Konkrétne, bolo to na jar 1993 v Dolnej Krupej, možno svoje urobil aj beethovenovský vzduch, jednoducho, prišla reč na trnavských rodákov, ktorí najmä vo svete, ale
i doma vcelku nepoznaní, urobili toho nesmierne veľa v dobrom slova zmysle pre
ľudstvo. A bolo by dobré a najmä žiaduce predstaviť ich našim Trnavčanom. Táto
základná myšlienka bola prijatá s nadšením, na rozdiel od mnohých iných, podarilo
sa dať rýchle dohromady skupinu Trnavčanov, ktorí ju nielen podporili, ale ju aj
aktívne začali realizovať. V prvom rade sme teda chceli hostí predstaviť, zoznámiť
s nimi trnavské publikum. K tomu sa „vymyslel“ galaprogram, pôvodne plánovaný
na dve hodiny. Vôbec sme netušili ako – a či vôbec – divákov zaujme rozprávanie
našich hostí. Nakoniec sme nedodržali žiadny plán ani časový rozpis, lebo program
trval vyše štyroch hodín a v „zrkadlovke“ sme potom pokračovali dobre že nie do
polnoci. Bol som síce jeho režisérom, ale priznám sa, že svojich účinkujúcich som
celkom neustrážil. Neraz i ja som sa totiž dostal do pozície načúvajúceho, príbehom
či umeleckým prejavom zaujatého diváka... Súdiac podľa názorov účastníkov, aj
ďalšie galaprogramy priniesli veľa zaujímavého. Ja som sa po prvých troch ročníkoch kvôli iným pracovným divadelným povinnostiam vzdialil z Trnavy. Vždy som
však držal palce svojim pokračovateľom, pretože tie prvé stretnutia na Trnavských
dňoch mi priniesli veľa nielen do profesionálneho, ale aj občianskeho života. Silne
ma oslovila najmä téma ekumenizmu – napr. mňa ako divadelníka zaujal rozhovor
s pražským rabínom Karolom Sidonom, výborným dramatikom. Jedinečné boli
aj stretnutia počas zasadaní organizačného výboru s pánom dekanom Slamkom,
potom na javisku so speváčkami Elenou Kittnárovou a Marikou Škultétyovou, či
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herečkou Soňou Valentovou a poetkou Michal Snunit z Tel Avivu. A ocenil som aj
kameramanské oko pána Pavla Haspru, ktorý nenápadne, ale citlivo zachytil na
kameru dianie celého programu. Každý z vtedajších účastníkov bol v čomsi jedinečný. Veď medzi nimi boli odborníci od kozmických technológií, cez Fordove závody
a vynálezy pre železničnú dopravu až po svetoznámeho hráča na violončelo. Ako ,netrnavčan’ som bol až zaskočený z toho množstva ľudí – odborníkov, ktorí sa roztratili
po svete, a predsa nezapreli svoj pôvod. Neskôr pri mojich potulkách po Slovensku
mi veru neraz závideli, že som spolupracoval s takýmito osobnosťami. Hádam už
tento rok väčšinu z nich v Trnave stretnem a budú zase takí bezprostrední, ako pri
našom prvom stretnutí.“
Edo KRIŠTOFOVIČ

Svoje vedomosti odovzdal budúcim generáciám

Spomienka na významného slovenského rodáka Františka Hegera in memoriam pri príležitosti 15. ročníka Trnavských dní
Dolné a Horné Orešany – Trnava – Boston – New York. Sled
týchto miestnych názvov úzko súvisí s bohatou životnou dráhou
človeka nesúceho meno František Heger. Zatiaľ čo prvé tri sa
viažu k jeho detstvu a mladosti, dve ďalšie americké mestá sú
zase späté s jeho následným životným pôsobením.
Fraňo (ako ho v kruhu priateľov a spolužiakov všetci nazývali)
sa narodil síce v Dolných Orešanoch 11. februára 1930, ale keď
sa jeho matka vydala, stal sa trvalým obyvateľom susednej obce
Horné Orešany. V malom domčeku na úpätí malokarpatských
vrchov v miestnej časti obce zvanej Golnog trávil svoje detstvo.
Obdobie tridsiatych rokov minulého storočia bolo charakteristické veľkou hospodárskou
krízou v krajine, ktorá sa prejavila aj v tejto podhorskej obci. Blížiaca sa II. svetová vojna
tento ťažký údel časovo predĺžila.
Za týchto podmienok Fraňo vyrastal do školských lavíc. Už v ľudovej škole patril
medzi snaživých a učenlivých žiakov. Viacerí sa spolu s ním rozhodli pre ďalšie štúdium
v chlapčenskej meštianke na Hollého ulici v Trnave. Keďže vynikal v matematike,
chémii a najmä vo fyzike, pokračoval v štúdiu na Vyššej priemyselnej škole elektrotechnickej a po jej absolvovaní na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave.
Hoci po vlastnom otcovi mal na štúdium zanechaný osobný finančný vklad, jeho
prínos kvôli tútorstvu veľmi nepocítil, a preto bol nútený študovať za veľmi ťažkých
podmienok. Známe sú jeho pracovné brigády Kovosmalte Trnava, kde už ako študent opravil havarované elektrické zariadenie, čím podniku ušetril značné devízové
prostriedky a zabránil dlhšiemu vyradeniu časti výrobného procesu. Vysokoškolské
štúdium ukončil v roku 1954.
Do zamestnania nastúpil ako vývojový inžinier komutátorových strojov v Moravských
elektrotechnických závodoch vo Vsetíne. Výsledkom jeho pôsobenia v tomto podniku
bolo podanie viacerých zlepšovacích návrhov, ktoré boli úspešne uplatnené. V školskom
roku 1960 – 61 sa zamestnal ako vedúci sekretár na Katedre teoretickej elektrotechniky
SVŠT v Bratislave u Dr. Ľudovíta Kneppa. Tu pokračoval Ing. Heger v štúdiu ako vedecký pracovník. V roku 1965 získal vedecký titul PhD. a v roku 1968 titul docenta. V tomto
období bol veľmi aktívny v riešení vývojových a výskumných úloh v jeho pracovnej ob-
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lasti doma i v zahraničí (v Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku). V rámci výmeny
vedeckých pracovníkov pôsobil na univerzite vo Viedni u prof. Hoffmana.
Jeho túžba ešte viac sa zdokonaľovať v praktickom výskume a podieľať sa osobne na vývojových prácach bola splnená v roku 1969 po príchode do USA. Spočiatku pracoval v leteckej
továrni v Michigane ako vedúci vývoja v leteckom odvetví, kde dosiahol viaceré úspechy z oblasti konštrukcií elektrických strojov do lietadiel na základe vlastných patentov.
Po splnení výskumných úloh v tomto odvetví bola továreň presťahovaná a Dr. Frank
Heger (tento titul získal v r. 1972) prijal ponuku do GE-NY (General Electric New
York). Až tu v kruhu špičkových vedcov mohol v prvotriednych laboratóriách a skúšobniach uplatniť svoj talent, nadobudnuté vedomosti a získané bohaté životné skúsenosti. Zameral sa na zlepšovanie konštrukcií obrovských turbogenerátorov pre morské
plavidlá (do veľkých zaoceánskych lodí, ponoriek a pod.).
Vrcholom jeho vedeckej činnosti bola nakoniec práca v MIT (Mechanical Institute
of Technology) v Cambridge (miestna časť Bostonu), ktorá je súčasťou Medzinárodnej
astronautickej spoločnosti (National Astronautical Space Ass-NASA). Tu sa zaoberal
fyzikálnymi zmenami telies v absolútnej vysokej a nízkej teplote, ktoré vznikajú pri
letoch rakiet do medziplanetárneho priestoru. Obrovské rozdiely vo vysokých teplotách pri štarte rakiet, a naopak veľmi nízke teploty pri ich letoch v stratosfére majú
veľký vplyv na pevnosť materiálov. Ich výroba si vyžiadala úmornú prácu a nespočetné
množstvo času výskumníkov a vedcov. Súčasťou tohto vedeckého „TOP súkolia“ bol aj
náš rodák Dr. František Heger.Je len samozrejmé, že opísaný priebeh jeho zamestnaní
bol sprevádzaný neobyčajným vypätím síl. Okrem práce vo výskume absolvoval množstvo odborných prednášok, vedeckých konferencií, služobných ciest doma i v zahraničí,
ale hlavne sa sústavne venoval štúdiu odbornej literatúry. Veľkou oporou mu bolo rodinné zázemie – s manželkou Máriou, synom Walterom a dcérou Oľgou.
Pri odchode do dôchodku vo veku 63 rokov si ešte stanovil cieľ vyjadrený jeho vlastnými slovami: „Konečne musím povedať, že úloha inteligenta v ľudskej spoločnosti je
neustále študovať a získané vedomosti odovzdávať budúcim generáciám.“
Žiaľ, únava i narušený zdravotný stav mu nedovolili dlhšie pokračovať v tomto predsavzatí. Zomrel 21. decembra 1997.
Rudo MESÍČEK, foto: archív autora

O cirkvi a štáte z nepublikovaných prameňov
Na trnavský knižný trh sa dostáva nevšedná publikácia. Archivár Arcibiskupského úradu v Trnave Rastislav Karaba zhodnotil cenné skúsenosti z odbornej
práce a vydal knihu Katolícka cirkev a štát v rokoch 1945 – 48 s podtitulom
Z dejín apoštolskej administratúry trnavskej.
Nová kniha pripomína obdobie povojnovej eufórie budovania republiky a spoločenských premien v štáte. Neraz boli spojené i s paušalizovaným prístupom k niektorým
sociálnym a spoločenským skupinám. V tomto období ich bolo hneď niekoľko. Napríklad vyrovnanie sa s otázkou národnostných menšín, nových postupov v oblasti štátnych i cirkevných škôl. I katolícka cirkev vstupovala do tohto obdobia so všelijakými
hodnoteniami, i so zovšeobecňujúcim biľagom kolaboranta. A práve kniha Rastislava
Karabu na podklade citácií doteraz neznámych a raritných dokumentov z trnavského
cirkevného prostredia hovorí o tom, ako sa tieto udalosti diali. V jednotlivých kapitolách hovorí napríklad o postoji katolíckej cirkvi k česko-slovenskému štátu, vplyve
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volieb v roku 1946 či februára 1948 na cirkevný pohyb, na
konkrétnych príkladoch mapuje mozaiku prenasledovania či
väznenia kňazov, ale aj vnímania ich prípadnej politickej činnosti v rokoch 1945 – 48. Od školskej otázky – reakcie cirkvi
na poštátnenie škôl, sa chronologicky dostáva až k potlačovaniu náboženských prejavov v školách, obmedzovaniu spolkov
a ku krížikovej akcii.
A ako sa historik mnohých odborných aktivít Rastislav Karaba
k tejto téme dostal? „Ako archivár denno-denne prichádzam do
styku s archívnym materiálom dokumentujúcim život a dejiny
katolíckej cirkvi v jej jednotlivých štruktúrach. November 1989
umožnil pravdivo vykresliť jednotlivé obdobia cirkevných dejín,
najmä však 20. storočia. Cirkevným dejinám po roku 1945
bolo už síce venovaných viac odborných prác, tieto však sústreďujú pozornosť na územie
celého bývalého Československa, prípadne Slovenska a čerpajú materiál predovšetkým zo
štátnych archívov. Preto bolo potrebné spracovať bohatý archívny materiál archívu Arcibiskupského úradu v Trnave, ktorý nám prináša nové a doposiaľ nepublikované poznatky
k dejinám katolíckej cirkvi na Slovensku, konkrétne k Trnave a k trnavskému regiónu,“
povedal Rastislav Karaba.
-maju-

Budem veľkým priateľom Trnavy
Trnavčania v meste a na rôznych podujatiach stretávajú pána v stredných
rokoch, ktorému nikdy na tvári nechýba úsmev a vždy je pozitívne naladený. Len
úzky kruh priateľov vie, že je to Američan žijúci v Trnave Joseph Sheppherd.
Narodil sa v Kalifornii a jeho rodičia boli kovboji. Antropológiu študoval na univerzitách v Oxforde a Cambridge.
V Trnave žije už desať mesiacov so svojou manželkou Janet
a tri deti ich často navštevujú. Anisa študovala archeológiu,
Safa psychológiu a Šahab je vraj mužom v domácnosti. S Josephom Sheppherdom, jeho dcérou Safou, ktorá si Slovensko
taktiež veľmi obľúbila a s prekladateľkou Andreou Pichlerovou sme sa stretli pred skúškou Robotníckeho spevokolu
Bradlan, ktorého je členom. Spolu s manželkou spievajú aj
v Komornom zmiešanom zbore Gejzu Dusíka v Zavari.
 Prečo ste si pre svoj pobyt vybrali Slovensko a Trnavu?
Ako antropológ som robil výskum v päťdesiatich krajinách
na všetkých kontinentoch sveta okrem Arktídy a Antarktídy.
Zatiaľ som nenavštívil Japonsko a Čínu, ale čo nebolo, môže
byť. V Oregone som stretol Slovenku z Trenčína, ktorá sa
vydala za Američana a pozvala ma na Slovensko, ktoré sa mi okamžite zapáčilo. Slovensko je krásna krajina a má pekných a milých ľudí. Určite to nebolo z ekonomických
dôvodov, ale presvedčilo ma správanie vašich ľudí. Bratislava sa mi zdala veľká a rušná,
Trenčín veľmi turistický a Trnava sa mi zapáčila hlavne po stránke historickej, a že je
univerzitné mesto. Veď tohto roku budem s vami oslavovať 770. výročie udelenia kráľovských výsad mestu. V jednom americkom meste boli celí vedľa aj pri oslave 100. výročia
postavenia prvého domu. V Trnave sa mi páči starostlivosť o veľmi vzácne kultúrne a ar-
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chitektonické pamiatky, kde sa prelína veľa časových období. Fascinovalo ma ukladanie
dokumentov do gule na veži Dómu sv. Mikuláša.
 Podľa prieskumu amerických sociológov z Chicagskej univerzity majú Slováci
najnižší stupeň národného vedomia a hrdosti v európskej oblasti bývalých sovietskych satelitov. Môžete potvrdiť alebo vyvrátiť tento poznatok?
Každý je pyšný na svoj jazyk, históriu a krajinu iným spôsobom. Určite aj Slováci sú
pyšní, ale doteraz sa nemali možnosť prejaviť a ukázať to správnym spôsobom, ktorý
stále hľadajú. Američan, na rozdiel od Slovákov, o svojich dejinách a kultúre vie veľmi
málo alebo aj nič. Ich kultúrou je pozeranie televízie. V Trnave som sa už stretol s mnohými krásnymi kultúrnymi aktivitami organizovanými na Trojičnom námestí, v uliciach
mesta, amfiteátri, divadle, múzeu, galérii.
 Koľko jazykov ovládate?
Ovládam, no, presne som to nespočítal, ale tak dvadsať jazykov. Išiel som do krajiny
a naučil som sa ich jazyk. Môžem vám povedať, že všetky boli ľahšie ako slovenčina.
 Ako vás prijali členovia Robotníckeho spevokolu Bradlan?
Veľmi dobre. Privítali ma piesňou na moju počesť a mal som pocit, akoby som tam bol
vždy. Ako prvý bas spievam slová, ktorým zatiaľ nerozumiem, aby som sa neskôr dozvedel, že je to o žabiakovi, ktorý sa chce oženiť. Mám pocit, že medzi nich patrím a som právoplatným členom. Už máme na repertoári aj anglickú pieseň. Ich angličtina je dobrá,
dúfam, že pri speve aj moja slovenčina. Mal som možnosť poprezerať si náš archív a zistil
som, že Bradlan mal 18. júna 1949 jubilejný stý koncert. A to je dátum môjho narodenia.
Necítim sa ako cudzinec, ale ako súčasť zboru.
 Určite pri neznalosti jazyka nastali aj humorné situácie...
V našej skúšobni sú veľmi staré stoličky a vopred sa musíte ubezpečiť, či udržia vašu
váhu. Kolega, ktorý sedí vedľa mňa, ma upozornil: Achtung, Mine! Je pre mňa veľkou
cťou spievať v Bradlane, i keď majú svoje vlastné hodinky, ktoré obyčajne meškajú dvadsať minút, čo neplatí pre ostatné kultúrne a spoločenské akcie.
 Čomu sa venujete okrem spievania a spoznávania Trnavy?
Píšem knihy z oblasti histórie, antropológie, lingvistiky, sci-fi, Baháj, aj pre deti. Desať
kníh prekladá do slovenčiny Andrea Pichlerová. Už mám takmer hotovú knihu o Trnave
z obdobia rokov 1666, keď veľkému požiaru odolali len dve ulice a tri kostoly. Taktiež
z roku 1710, keď nielen v Trnave, ale aj v okolitých obciach zúril mor. Je to beletristické
spracovanie histórie a vy ste prvá, ktorá sa dozvie jej názov: Na miesto zvané Podivužina.
 Navštevujete aj trnavské kaviarne a krčmy, kde sa obyčajne aj politizuje?
Krčmy nenavštevujem, lebo som prísny abstinent. Vyznávam bahájsku vieru, ktorá
nám nedovoľuje konzumovať alkohol. Na Slovensku je tiež registrované toto náboženské
spoločenstvo, ktoré hlása, že celé ľudstvo je jeden celok a má za cieľ žiť v mieri a harmónii
a zmyslom života na zemi je duchovný rozvoj, ktorý je prípravou na večnú existenciu po
smrti. Pre mňa existuje jedna krajina, a to je svet. O politiku sa nezaujímam. Ani o slovenskú, ani americkú a neoslovuje ma ani súčasná americká prezidentská kampaň.
 Slováci o sebe hovoria, že sú závistliví, nedoprajú úspech iným, ba skôr sa tešia
z neúspechu svojich krajanov. Máte aj vy tento pocit?
Ešte som takého Slováka nestretol. Naopak, Slováci sú milí, dobrosrdeční, pohostinní
a vždy ochotní pomôcť.
 Viete, že v našom meste máme Klub priateľov Trnavy, ktorý má členov z mnohých krajín sveta? Nechcete sa stať jedným z nich?
Nevedel som to, ale keď ma prijmú, budem ešte väčším priateľom Trnavy ako doteraz.

Zhovárala sa: Margita KÁNIKOVÁ, foto: archív J. Sh.
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Spolok trnavských ostrostrelcov

Burger uniformierte Scharf-Schützen Compagnie der Königl. Freystadt Tyrnau
Raná podoba streleckých bratstiev siaha do
dôb, kedy mestá potrebovali zabezpečiť službu
v mestskej stráži a z občanov vytvoriť obrannú
pohotovosť. Už v tomto čase mali strelci isté
privilégiá, ako právo slobodne sa v streľbe
cvičiť, strieľať o ceny, voliť svojho kráľa v streľbe a združovať sa do bratstva. Podľa patróna
strelcov – lučištníkov sa nazývali Bratstvami
sv. Sebastiána. Neskôr ho prevzali za patróna
aj ostrostrelci. V 16. storočí sa strieľalo ešte
z luku a z kuše, neskôr z ručných palných
zbraní. Strelci strieľali na vtákov, ale aj na pohyblivé terče, ktoré vtákov nahrádzali, neskôr
na drevené terče s vyobrazením vtákov. Strelecké preteky pritiahli aj potulných šermiarov,
komediantov a ľud, vsádzalo sa na víťaza, pilo,
zabávalo a hodovalo. Sezóna sa začínala na
„Božie Telo“, odtiaľ pochádza porekadlo „rán Podobizeň lekárnika Pantočka v uniforme
trnavských ostrostrelcov, olej na plátne, 1830
ako na Božie Telo“.
Spolok trnavských ostrostrelcov je jeden z najstarších spolkov v Trnave, jeho
existencia a činnosť je podložená archívnym materiálom písaným väčšinou
v nemčine od roku 1752 do roku 1889, čo je obdobie sto tridsiatich siedmich rokov.
Na reprezentatívnych prijímacích listinách z roku 1860 je udaný ako zakladajúci
dokonca rok 1750. Spolok si však odvodzoval svoj pôvod už od stredoveku, v roku
1838 oslavoval 600 rokov spolu s výročím udelenia výsad slobodného kráľovského
mesta Trnave. Žiaľ, archívne dokumenty tieto tvrdenia nepodporili, a tak zostáva
iba reálny predpoklad, že takéto zoskupenie jestvovalo v Trnave – podobne ako aj
v iných mestách, už skôr.
V revolučnom období 1848 – 1849 sa národnostné spory dotkli aj mestských ostrostrelcov, v dôsledku čoho sa spolok na dvanásť rokov rozpadol (1848 – 1860). Po roku
1860 sa už kooperácia s vojskom nenaskytla, a tak pretrvávali ako uniformovaná
reprezentácia mesta a túžba osobnej prestíže mešťana, byť ostrostrelcom.
O Spolku trnavských ostrostrelcov sa dozvedáme z dvoch zdrojov. Okrem jedenástich archívnych krabíc s dokumentmi spolku uložených v trnavskom archíve, je
to ešte kolekcia päťdesiatich dvoch maľovaných terčov a predmety patriace spolku
v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Spojením týchto informácií a údajov o fungovaní siete takýchto streleckých spolkov v rámci monarchie sa nám poskladá dobový
obraz o jeho histórii a činnosti, čo dopĺňa obraz o historickom kolorite života v Trnave od konca 18. do konca 19. storočia.
Základnými symbolmi Spolku trnavských ostrostrelcov boli znak a zástava. Znak
má v strede terč podložený zelenými ratolesťami, dve skrížené zbrane (terčovnice),
tri a tri zástavy po stranách, pričom v popredí je aktuálna bielo-zelená s čiernym
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terčom v strede. Zástavy majú žrde
skrížené, na vrcholoch sú plamene
a sú prepletené stuhou. Na vrchole
znaku bola asi prilba – žiaľ, ďalšie
komponenty na bližšie určenie chýbajú, na kreslenom variante je dvojhlavá
orlica. Pôvodná zástava sa nezachovala. Z dokumentov vieme, že bola bielo-zelená s čiernym terčom v strede.
Uniforma ostrostrelcov v najstaršom dochovanom období (koniec 18.
storočia) súvisela s vojenskou uniformou, ale postupom rokov sa jej
vzhľad niekoľkokrát zmenil. Na terči
z roku 1800 má ostrostrelec uniformu
podľa rakúskej armády z obdobia napoleonských vojen: čierny dlhý kabát
siahajúci až po čižmy, zlaté výložky
Terč z roku 1801 - Alegórie viery a hojnosti, spiaci Mars
a červené lemovanie na golieri a konci rukávov, bielu košeľu s vysokým golierom a čiernym obojkom, tmavú vestu, biele
nohavice, opasok so sponou, vysoké čierne čižmy a čierny dvojrohý klobúk s perom
a bielo-modrou kokardou na ľavej strane. Terč z r. 1862 zobrazuje Johanna Arndta
v jednoduchom tmavom kabáte siahajúcom do polovice stehien a bledých nohaviciach
bez pokrývky hlavy, v ruke drží pušku. V zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave sa z uniforiem zachovali iba čiapky trnavských ostrostrelcov a kovové úchytky
na perá s trnavským znakom (koleso a Kristova hlava).
Asi do 18. storočia boli miestom streľby streleckých spolkov zväčša hradobné
priekopy alebo lúky za mestami. Boli priestranné a chránené, aby nedošlo k zraneniu civilistov pri streľbe. Budovy strelníc boli spočiatku jednoduchšie prístrešky so
sklápacími okenicami, neskôr sa stavali aj nákladné murované budovy so spoločenskou miestnosťou vyzdobenou terčmi. Najstarší dôkaz o situovaní budovy strelnice
v Trnave poskytuje pravdepodobne terč z roku 1768. Zobrazuje ju ako samostatne
stojacu hrazdovú budovu v pozadí s hradbami, baštami a vežičkou Dolnej brány. Na
plánoch architekta Grünna z roku 1819 je zakreslená už klasicistická budova strelnice, ktorá susedí s Dolnou bránou a z vonkajšej strany kolmo pretína hradby. Ide
asi už o budovu, ktorú spomína Ján Pöstény v diele Z minulosti Trnavy do prevratu
1918: „Strelnicu postavilo mesto pre strelecký spolok v Trnave v roku 1795 a v roku
1802 bola vďaka finančnej podpore grófky Berchtoldovej vynovená.“ Nemecskayov
plán Trnavy z r. 1865 zobrazuje územie pod názvom Schießstätte ako pás zeme
ohraničený aj z opačnej strany obdĺžnikovou budovou kolmou na hradby. Na mapách
z rokov 1895 a 1901 je zakreslený už zložitejší pôdorys tejto stavby situovanej zároveň oproti letohrádku (dnes Kalokagatia). V rôznych starších textoch sa spomína, že
súčasťou strelnice bolo aj reštauračné zariadenie a konali sa tam aj iné spoločenské
podujatia, a okrem ostrostrelcov ju využívali aj napríklad veteráni. Pôvodná strelnica bola v roku 1906 zbúraná a na jej mieste postavili budovu súdu, no objekt pod
názvom Stará strelnica stále figuroval v diskusiách mestského magistrátu až do po-
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lovice 30. rokov 20. storočia. Podľa
rozprávania starých Trnavčanov to
bola údajne dvojpodlažná budova
s nádvorím, s vchodom z oboch ulíc
– Streleckej i Orolskej, ktorá sa
stala miestom činností rozličných
záujmových spolkov a združení súvisiacich s politickými stranami.
Spolok trnavských ostrostrelcov
združoval bohatých mešťanov a bol
podporovaný šľachticmi z okolia
(Zichy, Pálffy, Eszterházyi, Zerdahely, Zay, Erdödy, Palugay, Pongracz,
atď). Riadil sa stanovami, ktoré
schválil v roku 1838 panovník.
V priebehu rokov sa počet členov
spolku menil, napr. v roku 1809 mal
176 členov. Volili si spomedzi seba ve- Terč z roku 1800, v texte je poďakovanie grófke Berchtoldenie, platili pravidelné ročné člen- dovej, patrónke a mecenáške trnavských ostrostrelcov
ské (Jahres Schilling), viedli si dokumentáciu o financiách (účtovný denník) a o streľbách (strelecké protokoly). Vedenie spolku spravovalo korešpondenciu, účty a archív.
Spolok sa podieľal na príprave veľkých podujatí mesta, ako boli napríklad aj návštevy
panovníka (v roku 1834 vítali Karolínu Augustu, manželku panovníka Františka I.
v Trnave, podieľali sa na výzdobe mesta pri návšteve Ferdinanda V. v Trnave r. 1836).
Pravdepodobne nemali vlastnú hudobnú sekciu ako v iných mestách. Svedčia o tom
účty o objednávaní hudby a zmluva s Jánom Czardom – mestským trubačom.
Vizuálne najkrajším odkazom ostrostrelcov sú pre nás terče. Maľované terče
patria k naivným maliarskym dielkam a pochádzajú zväčša z rúk neznámych autorov, no niektoré z nich sú kvalitnejšie a evidentne ich maľoval školený autor. Na
niektoré z terčov sa strieľalo iba niekoľko čestných rán a zachovali sa aj také, do
ktorých sa nikdy nestrieľalo, ostrostrelci mnohé dostali do daru od vzácnych hostí.
Najstaršie trnavské terče sú datované rokom 1768 a najmladší rokom 1888. Jeden
terč z roku 1800 sa nachádza aj v tlačiarni Spolku sv. Vojtecha v Trnave – nesie
meno ostrostrelca a zároveň tlačiara Johanna Baptistu Jelínka.
Trnavské terče sú maľované na doskách prevažne zo smrekového dreva, obdĺžnikového, no väčšinou kruhového tvaru. Priemer je od 50 do 100 cm. Námety čerpajú
najmä z tematiky strieľania, strelnice a strelcov, z mytologických a alegorických motívov, symbolických motívov, motívov erbov a vyznamenaní, a iných. Mnohé vyobrazenia strelcov sú vlastne dobovými portrétmi členov spolku. V niekoľkých prípadoch
aj nesú meno, rok a text viažuci sa ku konkrétnej osobe. Niektoré terče sú výtvarne
spracované pomerne profesionálne, námety však poukazujú na prácu autorovej fantázie s istou dávkou humoru. Zvláštnu skupinu trnavských terčov tvorili tie s motívmi
pomníkov a obeliskov v štylizovanej krajine so zložitou symbolikou, ktoré sú datovaním sústredené do obdobia rokov 1799 – 1802. Niekoľko pomníkov má tvar ihlana na
vrcholci s guľou, dvojhlavou orlicou alebo erbmi. Nachádzame na nich heraldické symboly monarchie a panovníka. Na jednom je pekný znak Trnavy s Kristovou hlavou.
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Veľa z terčov má obsažný text, je to tzv. kolopis po okraji kruhových terčov a nápisy na pomníkoch a obeliskoch v nemčine, maďarčine a latinčine. Sú to zväčša
texty, ktoré niekoho alebo niečo velebia a informujú o príležitosti, pri ktorej bol terč
vyhotovený, prípadne informujú o tom, kto vyhral strelecké preteky. Súčasťou nápisov býva chronostikon (zakódovaný rok v rímskych čísliciach). Nezriedka sa presný
dátum objavuje v závere nápisu aj s menom víťaza pretekov. Na terči č. 10867 z r.
1833 je takýto nápis: „Dobrú zbraň, ostrý zrak, pokojnú ruku si vyžaduje streľba
do terča. On ju má, trafí cieľ, vietor fúka tak, ako on chce. Všetky strely z pokľaku
vystrelil Franz Lenz, c. a k. poľný lekárnik, 20. decembra 1833.“
Údaje o konkrétnych členoch nám poskytujú zoznamy spolku zachované v archívnych materiáloch, ale i texty na terčoch. Z predsedov spolku sú na terčoch spomenutí napríklad: Michael Pritzlmayer (viedol ho už v r. 1799 a ešte napr. v r. 1815),
Joseph Carl Schuster (lekárnik, na čele stál v 20. a 30. rokoch 19. stor.), Georg
Strohmayer (40. roky 19. stor.)
Medzi ostrostrelcami nájdeme meno maliara Johanna Gottlieba Liedera (1780
– 1859), ktorý bol vo svojej dobe vyhľadávaným portrétistom v monarchii. Jeho
pobyt v Trnave, kde býval jeho syn (Friedrich Lieder ml. – tiež maliar), je doložený približne v rokoch 1829 – 1839. Ďalším maliarom – členom spolku bol Gaspar
(aj Caspar) Schneider (signovaný aj I. C. Schneider) a jeho syn Joannes (Johann)
Schneider. Gaspar Schneider zanechal za sebou dosť veľké maliarske dielo v Trnave (oltárne obrazy vo viacerých kostoloch, olejomaľby v ZsM) i okolí, no informácií
o ňom nie je veľa. Z archívu o ňom vieme, že prišiel do Trnavy niekedy pred rokom
1763 z nemeckého Kitzingenu a 13. júla 1763 bol prijatý za trnavského mešťana.
Na terči z roku 1800 sa pri reštaurovaní našla jeho autorská signatúra. Na terči
z r. 1814 nachádzame meno J. B. Jelinek (Johann Baptist) – tlačiara, syna taktiež
tlačiara Václava Jelínka, ktorý prišiel do Trnavy z Prahy.
Starší Jelínek je uvedený v prvých zoznamoch obnoveného spolku v roku 1799 a nasledujúcich, jeho syn figuruje v zoznamoch v I. polovici 19. storočia. Z jeho tlačiarne
pochádza i protokol účtov spolku s predtlačou a titulným listom z roku 1831.
Historický knižný fond Západoslovenského múzea v Trnave uchováva aj niekoľko
ročníkov starých trnavských novín z rokov 1882 – 83 a 1888 – 89, ktoré pod názvom
Nagyszombati Hetilap / Tirnauer Wochenblatt vydával Žigmund Winter. V nich sa
pravidelne objavujú krátke správy z diania na mestskej strelnici. Dozvedáme sa
v nich termíny pretekov, mená najlepších strelcov, ale aj informácie o slávnostiach,
ktoré sa tam konali. Na záver ešte uvedieme ukážku z takejto správy v novinách na
ilustráciu jej bohatej výpovednej hodnoty:
Nagyszombati Hetilap / Tirnauer Wochenblatt, 15. 4. 1888, č. 16, preklad z nemčiny Mgr. Blažej Kováč:
Náš strelecký spolok nechal strelnicu za veľkých nákladov renovovať. Jednotlivé časti
s výnimkou tanečnej sály, na ktorú príde rad neskôr, boli obnovené a natreté, strelecké posty
boli renovované, boli postavené nové zásteny a k terčom bolo zavedené elektrické vedenie,
ktoré urobil pán Hugo Ditrich. Otváracie streľby sa uskutočnia dnes v nedeľu 15. apríla.
Začnú o 10. h doobeda, od dvanástej do druhej sa uskutoční strelecký banket (ohlásený na
pol jednu) a bude sa ďalej strieľať až do zotmenia. Na tieto streľby pripravili páni dr. Kanovich (predseda) a Hugo Smékal (vicepredseda) to najlepšie a najhodnotnejšie. Je zaistená
početná a živá účasť tak na bankete, ako aj na streľbách. Oči a ruky posilňujúci, krásny
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strelecký šport – streľba na terč, zdá sa, našiel veľký počet záujemcov. Svedčí o tom aj potešiteľná skutočnosť, že od novo založenia spolku pristúpilo do neho 35 nových členov.
Vernisáž výstavy Spolok trnavských ostrostrelcov bude v hlavnej budove Západoslovenského múzea v Trnave 11. septembra 2008 o 15.00 h.
PaedDr. Simona JURČOVÁ, Západoslovenské múzeum v Trnave, foto: F. Malacký
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Trnavské organové dni venované jubileu
Osemnásty ročník medzinárodného festivalu Trnavské organové dni sa uskutoční
v období od 10. augusta do 19. septembra. Na podujatí, ktoré tvorí najdôstojnejšiu časť Trnavského kultúrneho leta, privítame okrem domácich umelcov aj interpretov z Českej republiky, Spojených štátov amerických, Ruska, Poľska, Veľkej
Británie a Rakúska. Festivalové koncerty sa uskutočnia vždy o 20. hodine v Dóme
sv. Mikuláša.
Tak ako všetky kultúrne podujatia v Roku mesta Trnava, i Trnavské organové
dni sú v znamení 770. výročia slobodného kráľovského mesta. Jubileu bude venované najmä ich vyvrcholenie v piatok 19. septembra, kedy zaznejú omšové kompozície
trnavských skladateľov Mikuláša Schneidera Trnavského, Jána Czardu a Stanislava Šurina v podaní speváckeho zboru Tirnavia, Trnavského komorného orchestra,
Zuzany Šebestovej, Heleny Oborníkovej, Andreja Rapanta, Petra Kollára a Stanislava Šurina.
V znamení ďalšieho trnavského jubilea – 50. výročia smrti Mikuláša Schneidera
Trnavského – sa ponesie prvý festivalový koncert 10. augusta. V podaní Jany Pastorkovej, Alžbety Ševečkovej a Stanislava Šurina zaznejú diela tohto významného
hudobného skladateľa ako napríklad slávna Ave Maria a vianočná ária Benedicta
qui viscera pre soprán, husle a organ, organové prelúdiá, a tiež improvizácie na
témy Schneiderových piesní.
Prierez organovou hudbou od baroka po súčasnosť uvedie 17. augusta český organista František Vaníček z Hradca Králové. O týždeň neskôr, 24. augusta, sa v Trnave
predstaví ruská umelkyňa Luba Schischchanowa, profesorka a vedúca organového
oddelenia na Moskovskom konzervatóriu, držiteľka mnohých štátnych a cirkevných
vyznamenaní. Na jej koncerte zaznie napríklad slávnostné prelúdium a fúga Es-dur
Johanna S. Bacha, ale aj slovenská premiéra diela ruského skladateľa Jury Buzka.
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Trnavčanom dobre známy organista David di Fiore z amerického Seattlu zahrá
31. augusta populárnu Widorovu tokátu a iné publikom obľúbené skladby. Vo štvrtok 4. septembra prinesie poľský organista Waldemar Krawiec hudobnú gratuláciu
Trnave k 770. výročiu od poľského partnerského mesta Zabrze. Svoj program z diel
barokových a romantických skladateľov ukončí improvizáciou Ch. Tournemira na
veľkonočnú gregoriánsku sekvenciu Victimae paschali laudes.
Po prvý raz v histórii Trnavských organových bude v Trnave hrať umelec z Veľkej Británie, organista Greg Abrahams. Tento rodený Austrálčan žijúci v Londýne
pravidelne koncertuje na prestížnych svetových organoch v parížskom Notre Dame,
Westminster Abbey v Londýne, Národnej Washingtonskej katedrále, atď. Ako koncertný hráč je držiteľom dvoch anglických univerzitných titulov. Ťažiskom jeho
recitálu 7. septembra v Trnave bude anglická organová hudba.
Predposledný koncert festivalu v stredu 10. septembra bude patriť rakúskemu
organistovi Matthiasovi Giesenovi, ktorý pôsobí ako hudobný riaditeľ v jednom z najvýznamnejších stánkov európskej chrámovej hudby – v bazilike v St. Florian, na mieste,
kde pôsobil skladateľ Anton Bruckner. Na programe preto nebude chýbať jeho skladba,
zaznie však aj slávna Passacaglia c mol od J. S. Bacha.
-redakcia-

Ako vytrhli Slovensko z pazúrov buržujov

Spomienka na časy, keď slovenský medveď musel robiť
v Krkonošiach kukučku
Dvadsiateho augusta pred štyridsiatimi rokmi sme v rodinnom dome na Ulici 9.
mája v Trnave inštalovali kovovú bránu. Takmer celý deň som pracoval na chodníku. Už som videl všeličo, ale takú premávku som na našej ulici ešte nezažil. Celý
deň a každú chvíľu prechádzali okolo nás smerom na Bratislavu plne obsadené autá
so sovietskou poznávacou značkou. Väčšinou Volgy a Moskviče.
V ten večer som zaspával, ako obvykle, s tranzistorákom pri uchu, počúval
muziku a správy. Bol to relax. V Československej socialistickej republike sa po
„páde“ prezidenta Antonína Novotného začal klasický socializmus sovietskeho typu
meniť na takzvaný socializmus „s ľudskou tvárou“. Jeho strojca – prvý tajomník
KSČ Alexander Dubček – sa stal vo svete osobnosťou roka a ľudia ho milovali ako
symbol slobody, demokracie a nového života. Namiesto „Česť práci“ sa občania
začali zdraviť „Dobrý deň“ a žiaci neoslovovali pedagógov „su’čitel“ a „su’ška“, ale
„pán’čel“ a „pan’čelka“. Naši ekonómovia vymysleli socialistickú trhovú ekonomiku,
ktorú neskôr od nás zrejme prevzali Číňania. Objavili sa prvé voľné soboty. Mnohí
odsúdení v politických procesoch boli rehabilitovaní. V šenkoch sa opäť začali u rozprávať politické vtipy.
Zo spoločnosti sa vytrácal pach strachu a nedôvery. Tajné želania sa predierali
na svetlo a menili na nádej. Priateľ, sochár a medailér Alfonz Groma z Liptovského
Mikuláša, mi rozprával, že na jar 1968 stretol na recepcii hotela Slovan v Prahe exministra generála Čepičku, ktorý tam bol ako uvádzač hostí oblečený v červenej hotelovej rovnošate so zlatými gombíkmi a náplecníkmi. Keď mu vraj Čepička niesol
kufor do izby, Alfonz sa ho bodro spýtal: „Tak čo, zasa v uniforme?“
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Cez „Pražskú jar“ som si ako študent Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského privyrábal v Trnavskom divadle v komparze pri občasnom nakrúcaní televíznych
inscenácií ako napríklad Zaprášené histórie s M. Lasicom a J. Satinským. Okrem
študentov boli do komparzu obsadení aj obyvatelia trnavského domova dôchodcov.
Babky a dedkovia, ktorí prežili dve vojny, tri režimy a mnohí z nich až v tom poslednom prišli o všetko, sa znova ocitli v centre diania. Navliekli ich do šiat z devätnásteho storočia, dali im lorňony, vejáre, zahnuté trúby ako počúvadlá a posadili ich
do hľadiska. Bol jún, teplá jar vrcholila, kamerové svetlá pražili. Spotené dôchodkyne sa ovievali a s chuťou omdlievali. Ani oni, ani nikto z nás, študentov, by si vtedy
nepomyslel, že už o pár týždňov k nám opäť zavíta mráz z Kremľa.
Stranícki reformátori na jar 1968 znovuobjavili Milana Rastislava Štefánika.
Potom v Trnave našli aj jeho bronzovú sochu od majstra Jána Koniarka, ktorá
predtým stála kúsok od miesta, kde teraz stojí pred Knižnicou Juraja Fándlyho
bronzový Pomník osloboditeľov od sochára L. Snopeka. Pre zrekonštruovanú Štefánikovu sochu urobili v prvej polovici roku 1968 nový piedestál naproti Koniarkovmu
Pamätníku A. Bernoláka. Štefánikovu sochu tam aj slávnostne odhalili.
V tých časoch som hral a spieval so skupinou Optimist sextet (Jano Ozábal, Jožko
Kudri, Viliam Hucovič, Milan Adamík, Ľuboš Novotný a ja) v najlepšej trnavskej
kaviarni Krym (predtým Tallmeiner a dnes predajňa džínsov). To som mal už ročnú
bradu, za sebou niekoľko zničujúcich lások a celý život pred sebou...
Potom prišiel 21. august 1968 a s ním aj do Trnavy sovietski a maďarskí vojaci.
Po šokujúcich správach a živej streľbe vysielanej zo stanice Československo som
letel do mesta. Sovietske obrnené transportéry stáli pri budove Zboru národnej bezpečnosti (ZNB), hlavnej pošte a iných strategických častiach Trnavy. Ulicu Februárového víťazstva (dnešná Hlavná) už zdobili protisovietske heslá za Dubčeka, za
Svobodu, hlavných predstaviteľov ČSSR, ktorých spolu s ostatnými členmi vlády
odvliekli v noci lietadlom do Moskvy. Naše mesto bolo plné nespokojných občanov.
Do budovy ZNB oproti Evanjelickému kostolu predviedli sovietsku provokatérku.
Na plošinu pred vchodom do hlavnej pošty, ktorý strážili maďarskí vojaci, vystúpil
súdruh v koženom kabáte a slovenčinou pripomínajúcou slovenské vysielanie „Gavarit Maskva“ hovoril, že naši občania sa už nemusia báť kontrarevolucionárov, buržujov a kapitalistov: „Tešte sa, lebo Slovensko vytrhneme z ich pazúrov a pripojíme
k Sovietskemu zväzu!“
Na travertínovom obložení rožného domu (dnes banka) v Divadelnej uličke bola
nakreslená na šibenici obesená sliepka a vedľa nej text: NEŽ BYCH RUSOM
VAJCIA DALA, RADŠEJ SOM SI ŽIVOT VZALA! Vedľa sliepky bolo iným písmom
napísané: AUTO TT 58-61 ZRADILO TRNAVSKÝ ĽUD. Podobných nápisov bolo vo
výkladoch obchodov a na domoch v centre mesta veľa.
Na Bratislavskej ceste za posledným domom vpravo, kde je teraz predajňa motorových vozidiel, boli sklady zeleniny a ovocia, ktoré vyzerali ako zemľanky. Tam zastala kolóna sovietskych vojenských automobilov, ktoré pamätali II. svetovú, a komandir z prvého auta zakričal: „Rabočie, vychadite!“ Nik nevychádzal a keď okolostojaci
nesmelo poznamenali, že tam nikto nebýva, že „rabočie“ bývajú v rodinných domoch
na druhej strane Bratislavskej, komandir vyhlásil: „Net, tam buržuji!“
Viťo Ozábal sa valil Tatrovkou 57 „cililin“ okolo sovietskeho „ótéčka“ pri budove
ZNB a začal vypínať a zapínať kľúčik na spínacej skrinke, čo spôsobovalo strieľanie
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do výfuku. Sovietsky guľometčík na „ótéčku“ ho okamžite zameral. Našťastie, v jeho
prípade neplatilo, čo sa hovorilo o Rusoch, že najprv strieľajú, až potom myslia. Pochopil a tvár sa mu rozjasnila do bratského úsmevu. „Ty čort!“ zakričal a pohrozil
Viťovi pravým ukazovákom.
Letel som domov. Môj brat Mišo – Ivan pozoroval z obloka nášho rodinného domu
kolónu sovietskych áut, ktorá sa presúvala našou ulicou. Posádkam klopkaním
pravého ukazováka na čelo naznačoval otázku, či im nešibe... Komandir z jedného
auta namieril na brata Tokareva. Bolo by bláznovstvo veriť, že aj tento bude najprv
myslieť, až potom strieľať. Tak som Miša od okna odsotil.
Keď som sa do mesta vrátil, na „Februárke“ bola zastavená doprava a Trnavčania
urobili spontánnu protisovietsku demonštráciu. Večer som so skupinou Optimist
sextet hral v Kryme. Rýchlo sme nacvičili starú ruskú anarchistickú pieseň „Ciplionok várennyj“ z čias Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie: „Ciplionok várennyj,
ciplionok žárennyj, ciplionok tóže chóčet žiť, jivo zaňáli, arestaváli, chateli jivo zagubiť... Nezanimájte, nerazstreľájte, ciplionok tóže chóčet žiť, ja nesavietskyj, ja nekadeckyj, ja toľka, toľka anarchist...“ Anarchistu sme však vymenili za demokrata.
Pieseň som potom spieval na zvláštne želania až do omrzenia.
V Bolerázi za koľajami a železničnou stanicou boli iba tri domy. V jednom bývala
speváčka Norika Králiková s mamou. Vtedy mala iba šesť rokov. Šla so štvorročným
Maroškom na prechádzku. Zrazu sa pred ňou na ceste objavil tank. Hlaveň dela
tanku sa pomaly natočila a mierila na deti. Maroško začal strašne plakať. „To nič,
Maroško, to sú len vojaci,“ tíšila ho Norika a pomaly, pomaličky s ním zišla z cesty.
Na poliach za domami smerom k Podháju bolo množstvo ďalších tankov a aj helikoptér. Zrejme čakali, či v prvý deň okupácie nepríde v Trnave zo strany našich
vojakov v kasárňach k ozbrojenému odporu. Neprišlo. Sovieti mali plán obsadenia
ČSSR perfektne a do detailu pripravený. Ráno 22. augusta 1968 sa sovietske tanky
z bolerázskeho Podhája ocitli v Trnave na Gottwaldovej ulici (dnešná Študentská).
Zapíjali sme koniec krátkej slobody a počúvali ilegálne mobilné československé
rozhlasové stanice, lebo legálne už boli obsadené okupantmi. V éteri sa objavili čerstvé situačné skvosty domácej populárnej hudby ako napríklad „Běž domů, Ivane,
čeká tě Nataša, běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou...“ alebo veselý hrdinný
tenor, imitujúci sólistu Alexandrovovcov:: „Raz dva, levá, vlevo bok, držet hubu,
držet krok, přítel míří na přítele, stříli z pušky, střílí z děla, z vojny si nic nedělá,
vojna veselá...“
Veselo však nebolo. Aj keď rozhlasové stanice a médiá sveta, okrem médií socialistického tábora, bili spolu s OSN na poplach, nik nám nepomohol. Nám šlo takmer
o život a sovietom o strategickú pozíciu na západnej hranici socialistického tábora,
československý urán a aj závery Jaltskej konferencie, kde boli sféry víťazných mocností II. svetovej vojny nemenne rozdelené.
Jedinou konkrétnou pomocou západu boli, okrem diplomatických protestov, niekoľko dní na strane Rakúska a Nemecka otvorené hranice pre československých
občanov a prednostné prijímanie našich emigrantov. Zahraničné a naše ilegálne
rozhlasové stanice informovali, kde sa ešte dá prejsť hranica na západ. Po obsadení ČSSR sa najpoužívanejším slovom v spoločnosti stala „normalizácia“, a po
niekoľkých mesiacoch sa začali previerky. V šesťdesiatom deviatom sa vytratila
z piedestálu v Bernolákovom sade socha Štefánika. Karel Kryl spieval: „Bratříčku,
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nevzlykej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci...“ Opäť vznikla
súťaž vtipov o zlatú mrežu. V jednom z nich sa hovorilo o svetovom zraze medveďov,
ktorí si vymieňali skúsenosti, kde a ako žijú. Ľadový medveď z Aljašky si pochvaľoval, americký grizly z Yellowstonského parku tiež. Slovenský medveď mlčal. „A ty čo
nič nehovoríš?“ spýtal sa grizly. „Viete, ja som bol medveď vo Vysokých Tatrách, no
v roku 1969 ma nepreverili, a teraz robím v Krkonošiach kukučku.“
Bolo to tak. Vynikajúci pedagógovia a pracovníci kultúry robili závozníkov, právnici a technici sa presťahovali do kotolní. Robotníci, pracujúca inteligencia a aj
študenti povinne vypisovali formuláre s otázkou: Aký máte názor na vstup vojsk
Varšavskej zmluvy do ČSSR? Vasiľ Biľak napísal knihu A pravda sa stala pravdou. Stranícke a hospodárske vedenia v podnikoch dali páliť protisovietske plagáty
a dokumenty. V jednom veľkom energetickom podniku trnavského regiónu vedenie
vytypovalo nie veľmi bystrého, ale poslušného straníka, odovzdalo mu veľkú tašku
so všetkými protisovietskými materiálmi, ktoré v podniku vyhotovili a prikázalo,
aby ju tajne doma v peci spálil. Keď straník zapálil oheň, osvietilo ho. Na druhý deň
v práci na otázku súdruhov, či obsah tašky spálil, povedal, že nie. „Dobre som ju
ukryl a nikomu nepoviem, kde.“ Zo začiatku bolo s ním zle nedobre, ale po zvážení
všetkých pre a proti dostal vysoký plat a jeho fotografia z roku 1968 zdobila tabuľu
cti najlepších pracovníkov podniku až do konca roku 1989.
Pri oslavách MDŽ v Hydrostave OZ v Jaslovských Bohuniciach začal niekto spievať Masarykovu pesničku „Stařičký tatíčku náš, šedivou hlavičku máš...“. Hneď sa
všetci pridali. Na druhý deň začal chodiť po kanceláriách istý súdruh a pýtal sa,
kto začal tú pieseň spievať. Nik nevedel, až nakoniec mu iný súdruh povedal, že vie.
„Kto?“, spýtal sa zvedavec a pripravil si notes a pero. „To si musel byť teda riadne
napitý, keď nevieš... Veď ty si ju začal spievať!“
Trnava sa v týchto ťažkých časoch zaslúžila o jedno geniálne celoštátne prvenstvo. Po auguste 1968 boli postupne, okrem jedného, vymenení všetci šéfredaktori
médií v ČSSR. Ten jediný nevymenený bol šéfredaktor týždenníka Trnavský hlas
Milan Jurina. Robil som uňho redaktora v regionálnom týždenníku TH Extra, ktorý
bol poprevratovým pokračovateľom Trnavského hlasu. Bol to najlepší šéfredaktor,
pod ktorým som kedy pracoval. Raz, v slabej chvíli, som sa ho spýtal, ako je možné,
že počas tvrdej normalizácie, previerok a výmen straníckych legitimácií, zostal ako
reformný straník na šéfredaktorskom poste...
„V šesťdesiatom deviatom prišla za mnou do redakcie Trnavského hlasu previerková komisia Trnavského okresu, do ktorého vtedy patrili aj dnešné okresy Hlohovca a Piešťan,“ rozhovoril sa Milan a pokračoval: „Vraj, aké protisovietske články
som v roku 1968 uverejňoval... Otvoril som šuflík na stole, vytiahol hŕbu materiálov
a začal ich rozkladať pred členov previerkovej komisie: – Pozri, súdruh, toto je tvoj
článok do Trnavského hlasu, dolu si podpísaný, tento príspevok je zasa od súdruha
predsedu previerkovej komisie... – Členovia komisie zúrili: Čo nám to tu ukazuješ,
veď sú to sprosté kópie! Súdruh Jurina, kde sú originály? – Veľmi dobre schované,“
odvetil som nevzrušene. – A kde??? – šalela komisia...“
Milan neodpovedal, a tak zostal jediným šéfredaktorom v ČSSR, ktorý prežil normalizáciu na svojom poste. V časoch normalizácie by ste však zviazaný ročník Trnavského hlasu z roku 1968 v trnavských knižniciach márne hľadali. Bol dobre ukrytý,
ako aj Koniarkova socha M. R. Štefánika. Objavili sa až po novembri 1989.
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Štefánika potom odhalili tretíkrát, ale už nie v Bernolákovom sade, lebo na tom
mieste, kde v 68. roku stál, postavili v roku 1989 pri príležitosti 40. výročia socializácie poľnohospodárstva bronzové dožinkové súsošie družstevníčok a družstevníka
od L. Snopeka. Súsošie bolo posledný júnový deň 2008 farebne vymaľované. K „dielu“ sa do uzávierky tohto vydania Noviniek z radnice nikto neprihlásil.
Po dlhom čase však vyšlo najavo meno iného neznámeho trnavského umelca. Nedávno som zistil, že autorom hrdinnej vlasteneckej sliepky, ktorá pred štyridsiatimi
rokmi na Divadelnej ulici radšej položila život, než by Rusom vajcia dala, bol trnavský rodák, lekár Paľo Hajmássy, ktorý po okupácii Československa emigroval do
západného Nemecka.
Marián MRVA
P.S. A pokiaľ ide o toho slovenského medveďa, už vraj dávno nerobí v Krkonošiach
kukučku, ale vyjedá pri hoteloch v Tatrách kontajnery.

Výsledkový servis z letných športovísk
 DOMÁCI OBHÁJILI LANSKÝ PRIMÁT – V trnavskej štvrti Modranka, na prekrásne
zrekonštruovanom štadióne, sa hral 17. ročník medzinárodného futbalového turnaja
polícií a partnerských miest. Záštitu nad tradičnou športovou konfrontáciou štyroch mužstiev zo Slovenska, Česka a Poľska mal domáci primátor Štefan Bošnák.
Po jeho úvodnom slove si aktéri skrížili futbalové zbrane vylučovacím spôsobom.
Najskôr družina poľského mesta Zabrze vyradila MsP Bohumín, debutujúci tím zo
severu Moravy, po jednoznačnom priebehu (10:0). V druhom súboji domáci obhajcovia prvenstva dostali na štít ďalší moravský kolektív, MsP Hodonín (3:1). Dres
hostí obliekla aj Jana Lacková, autorka ich jediného gólu. Osud zápasov o konečné
poradie bol až na exekútoroch pokutových kopov, pretože oba záverečné duely sa
v riadnom hracom čase skončili remízou. V moravskom derby o bronzový stupienok
sa Hodonín rozišiel s Bohumínom remízou 2:2 (na penalty 4:3). Vo finále Trnava
– Zabrze, hranom podobne ako ostatné stretnutia na 2 x 25 minút, gól nepadol (na
penalty 4:2). Ceny odovzdával riaditeľ turnaja, náčelník domácej mestskej polície
Mgr. Igor Keleši, za asistencie spoluzakladateľa turnaja Pavla Boďu. Konečné
poradie: 1. Mestská polícia Trnava, 2. Mesto Zabrze, 3. MsP Hodonín, 4. MsP Bohumín. Najlepší na jednotlivých postoch: brankár Peter Bocán (Trnava), hráč v poli
Lukáš Uřičář (Hodonín), strelec Dariusz Rymaszewski, autor troch gólov (Zabrze).
K úspešnému priebehu turnaja prispela aj rozhodcovská trojica Marián Hafrovič,
Tibor Santa a Marián Šmidovič.
 ŠPAČINSKÝ TROJUHOLNÍK, 31. ročník medzinárodného cestného behu na 10 070 m
zo Špačiniec do Trnavy a späť, vyhral popredný reprezentant SR v orientačnom
behu Lukáš Barták (Kobra Bratislava) pre Milanom Fedákom (AK Martin) a Pavlom Klimešom (ČR), medzi ženami bola prvá Zuzana Nováčková (Slávia STU Bratislava). Z početnej skupiny Trnavčanov skončili dvaja v čelnej desiatke 102-členného
pelotónu: na 9. mieste Ľuboš Ferenc, na 10. Tomáš Kopčík (3. v kategórii od 40 do 49
rokov). Spoluzakladateľ tradičného vidieckeho sviatku vytrvalcov, dlhoročný športový funkcionár Milan Vnenčák, stál pri kormidle pretekov v Špačinciach aj teraz:
„Na prvú kapitolu Špačinského trojuholníka si veľmi živo spomínam. Myšlienku
založenia týchto cestných bežeckých pretekov sme uviedli do života presne pred
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tridsiatimi rokmi, úvodné dejstvo sa bežalo začiatkom júla 1978. V ďalších rokoch
k nám prichádzali poprední atléti z viacerých krajín Európy a Afriky. Náš vytrvalostný beh má jednu celoslovenskú originalitu: doteraz vždy sme ho usporiadali
v sobotu o sedemnástej hodine na tej istej trati.“
 DRÁHOVÍ GOLFISTI ŠK ADARA STRIEBORNÍ – Dvoma záverečnými kolami sa skončila najvyššia súťaž v dráhovom golfe. Breznianske zápolenie vyhrala trnavská ŠK
Adara 2000, obhajujúca majstrovský titul. Medzi jednotlivcami skončili na tretích
priečkach dvaja Trnavčania, Michal Putnoky (Adara, muži nad 46 rokov) a Silvia
Tarandová (Golf klub, juniorky). Posledné ligové kolo, ôsme, rozdalo v Prievidzi aj
medaily národného šampionátu 2008. Do slovenského Ríma putovali tri bronzové
pozície, zásluhou Františka Drgoňa (Adara, nad 46 r.), Lenky Tarandovej (GK, kategória žien) a jej sestry, juniorky Silvie Tarandovej. Konečné poradie v prvej lige
družstiev, sezóna 2007 – 2008: 1. MTGC Prievidza 36 bodov, 2. ŠK Adara Trnava 35
b., 3. GK Bankov Košice 29 b., 4. MTGK Brezno 27,5 b., 5. GK Bratislava 27,5 b., 6.
GK Trnava 20 b.
 VIKTORIA MÚTI VODU V STOLNOTENISOVOM HRNCI – V obnovenej ankete o najlepších
športovcov mesta Trnavy sa dostalo zaslúženej pocty aj stolným tenistkám KST Viktoria, Denise Malej v sólo-hodnotení a družstvu žien. Sezóna 2007/08 pri bilancovaní
výsledkov trnavského KST patrila k najúspešnejším. Výbor klubu vsadil na mládež.
Hlavný tréner Mgr. Ivan Peko (v činnosti klubu mu asistuje trojica Mgr. Štefan Peko
ml., Marcel Laczo a Pavol Vejmelka) hovorí: „Výsledky ukázali, že naša cesta je správna. V klubovej činnosti majú zelenú najmä deti zo ZŠ na Spartakovskej. Dopĺňané sú
žiakmi iných škôl, nielen z Trnavy. Štrnásť druhákov domácej školy tvorí základ školského športového strediska. Výsledky tejto kategórie sa prejavili už po dvoch rokoch.
Táňa Kukulková patrí na Slovensku medzi 24 najlepších hráčok (vôbec najmladšia
v M-SR). V rebríčkoch sa objavili aj ďalšie talenty: Peter Karaba, Matej Glonek,
Matúš Remiš, Štefan Peko najml. a iní. Podobne medzi mladšími a staršími žiakmi sú
v popredí národných rebríčkov mená našich hráčov, spomeniem Moniku Pazourkovú,
Lukáša Pažmu, Michala Stehlíka, Andreu Szabóovú. Úspechom bolo 5. miesto žiakov
v M-SR. Dorastenky skončili v silnej konkurencii štvrté. Do základu patrila juniorská reprezentantka Denisa Malá (jednotka), Andrea Szabóová a Monika Pazourková.
V MS trojčlenných družstiev stredných škôl na Malte sa Malá pričinila o bronzovú
medailu SR. Aj extraligu žien zvládli naše dievčatá na výbornú. V zložení Kristína
Miková – Denisa Malá – Andrea Szabóová – Monika Pazourková skončili na 6. mieste,
najlepšom v doterajšej histórii klubu. A pritom sa svojím vekovým priemerom zaradilo družstvo KST medzi najmladšie v súťaži. V novej sezóne 2008/09 posilní dorastenky a ženy juniorská reprezentantka Martina Adámeková z Lučenca. Ciele? V 1.
lige dorasteniek zabojovať o medailu a v extralige žien sa dostať do play-off elitnej
štvorice. Poďakovanie za pomoc a spoluprácu patrí vedeniu ZŠ na Spartakovskej, kde
družstvá KST trénujú a hrajú majstrovské zápasy. Bez finančnej pomoci mestskej
samosprávy, VÚC, ďalších sponzorov a nadšencov celuloidovej loptičky by sme takéto
cenné úspechy nedosiahli.“
 MEMORIÁL AUGUSTÍNA ŠEVČÍKA – Spomienkový turnaj na bývalého trnavského
futbalistu, neskôr aj rozhodcu, ktorý zomrel na zákernú chorobu ako 41-ročný, sa
hral piaty raz. S finančnou pomocnou mestského magistrátu zorganizoval súpere-
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nie šiestich tímov v malom futbale neinvestičný fond Prameň nádeje. Čestný výkop
mal Vladimir Vermezovič, nový kouč A-mužstva Spartaka. Pri úvodnom nástupe
nechýbal ani útočník „bílích andelov“ Borivoje Filipovič. Poradie: 1. Šport bar (pod
vedením čerstvého päťdesiatnika Staneho Ribiča), 2. FK Slávia, 3. Malženice, 4.
Ševčíkovci, 5. Štátna polícia, 6. Veteráni.
 TRNAVSKÉ FINÁLE – Starší dorastenci Spartaka Trnava (tréner Milan Malatinský, asistent Igor Jamrich, vedúci František Cíferský) získali hlavnú trofej 11.
ročníka medzinárodného futbalového turnaja Trnava Cup. Vo finále, na neutrálnej
pôde v Jaslovských Bohuniciach (tamojší organizovaný futbal oslavuje osemdesiatiny), zvíťazili nad FK Lokomotíva Trnava 1:0. Rozhodujúci gól vsietil Filip Pátek.
Jedna zo skupín sa hrala aj vo Veľkých Kostoľanoch. Ďalšie poradie: 3. ETO Győr,
4. ŠK Blava Jaslovské Bohunice, 5. SKS Gwarek Zabrze, 6. FC Tescoma Zlín, 7.
Slezský FC Opava, 8. MSPN Górnik Zabrze. Víťazov dekoroval prezident trnavského FC Spartak Ladislav Kuna a čestný riaditeľ turnaja, jaslovskobohunický
starosta Peter Ryška (za asistencie technických realizátorov vrcholného mládežníckeho turnaja tohto leta na Slovensku – Miroslava Brunnera, Ladislava Lihána
a Štefana Matoviča). Dejiskom rámcových zápasov bol trnavský mestský areál Na
rybníku (Opava „U 16“ – Spartak „U 17“ 1:3, Artmedia Petržalka – Opava „U 16“
5:1). Organizačný štáb v J. Bohuniciach – aj za spolupráce trnavského mestského
magistrátu – vyšperkoval podujatie viacerými originálnymi spestreniami: Vatrou
zvrchovanosti a priateľstva, disko-šou v amfiteátri, vystúpením folklórneho súboru, grilovačkou, člnkovaním na jazere a inými prekvapeniami pre účastníkov na
ich turnajové chvíle voľna.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Trnavskí hádzanári opäť extraligoví,

pred jarmočným duelom s Považskou Bystricou však najskôr pozývajú na 3. ročník Memoriálu Mariána Hirnera (23. a 24. augusta)
Mužská hádzaná má v Trnave bohatú a mimoriadne úspešnú tradíciu. Dlhoročný ochranca jej svätyne, Marián Hirner, patrí do galérie najväčších postáv
trnavského športu. Vyše 160-násobný reprezentant sa po skončení aktívnej
činnosti venoval, popri plnení funkcionárskych povinností v materskom klube,
i napĺňaniu poslaneckého mandátu v mestskom zastupiteľstve. Jedno volebné
obdobie predsedal komisii mládeže a športu. Skúseností mal nadostač, rozdával
ich plným priehrštím. Na prospech klubu, aj mesta. Žiaľ, náhla smrť mu zahatala životnú púť v 51. roku života. Počas dvoch augustových dní (23. a 24.) sa na
palubovke Mestskej športovej haly bude hrať spomienkový turnaj. Riaditeľskú
taktovku drží Ing. Alexander Ulašin: „Pred úvodným zápasom sa o jedenástej
hodine stretnú Mariánovi kamaráti, organizátori turnaja a zástupcovia všetkých
tímov pri jeho hrobe. Otvárací duel, medzi domácim HK 47 a bratislavským ŠKP,
príde na rad o 12.30 h. Po ňom oficiálne otvoríme naše podujatie, venované spomienke na nezabudnuteľného trnavského hádzanára storočia. O 14.30 si zmerajú sily mužstvá HC THP Topvar Topoľčany a MŠK HáO Považská Bystrica.
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Program prvého dňa vyvrcholí o 16.45 súbojom P. Bystrice s domácim kolektívom
a o 17.45 uvidia diváci zápasy ŠKP s Topvarom. V nedeľu 24. augusta zakončíme
turnaj dvoma zápasmi, o desiatej hodine hrá Topvar s naším HK 47, o 11.30 dajú
záverečnú bodku Považania s bratislavskými policajtmi. Odovzdanie cien príde na
rad o 13. hodine.“ Memoriálom Mariána Hirnera zároveň otvorí domáci klub hádzanársky ročník 2008/2009. V ňom sa v slovenskom Ríme opäť bude hrať najvyššia
hádzanárska súťaž na Slovensku. Do extraligy vhupnú Trnavčania 6. septembra
v Bratislave (ŠKP). Nielen do vienka TTJ, ale najmä do veľkolepého programu
hlavných osláv 770. výročia povýšenia Trnavy na prvé slobodné kráľovské mesto
prispeje aj HK 47. Na palubovke MŠH sa stretne v sobotu 13. 9. o 18.00 h s Považskobystričanmi. Pretože corgoňligový futbal Spartak – Slovan bol preložený z 13.
na utorok 23. septembra, pôjde v MŠH o jarmočný vrchol v kolektívnom športe.
Trnavskí hádzanári sa v septembri predstavia doma v extralige ešte dva razy: 20.
9. s Novými Zámkami a 27.9. s Prešovom.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Športová všehochuť v skratke
Počas augusta a septembra bude na našich športoviskách poriadne rušno.
Prinášame mozaiku pozvánok. Je realizovaná s finančnou a usporiadateľskou
pomocou trnavskej radnice. Pravda, nie všetky aktuálne ponuky z oblasti telesnej kultúry nájdu záujemcovia v tejto rubrike. Ďalšie informácie postupne
zaradíme do internetového portálu www.trnava.sk (Kam za oddychom / Športové podujatia).
 VEĽKÁ CENA CYRILA OREŠANSKÉHO – Národné strelecké centrum v trnavských
Štrkoch bude patriť od 1. do 3. augusta (začiatok o 10.00 h) tradičnej súťaži v športovej streľbe. Podujatie nesie meno dlhoročného trnavského strelca a funkcionára,
rodáka zo Zelenča, ktorý aj tentoraz patrí do usporiadateľského štábu.
 STO KILOMETROV TRNAVSKÝCH – Oceľové tátoše, skryté pod nablýskanými kapotami automobilových a motocyklových veteránov, opäť po roku zaburácajú na
štarte v slovenskom Ríme. Jedenástu kapitolu divácky lákavého zrazu pripravuje
Klub historických vozidiel Trnava, pod vedením Miloša Krištofíka, na 15. – 17.
augusta.
 WORLD TRNAVA CUP 2008 – Medzinárodnú súťaž rádiom riadených termických
modelov vetroňov triedy F3J otvoria na bolerázskom letisku (miestna časť Klčovany) v sobotu 23. augusta o 9.00 h (kvalifikačné lety potrvajú do 19.00 h). Finále na
dve kolá uvidia diváci 24. 8. o 14.30 h, výsledky 21. ročníka vyhlásia o 16.00 h.
 LESNÝ BEH ZDRAVIA KAMENNÝM MLYNOM, 29. ročník masového behu pre všetkých
záujemcov bez rozdielu veku a výkonnosti, má štart 2. septembra o 17.00 h (na
bočnej ceste pri amfiteátri). Trať meria 8 910 m (tri okruhy). Možno však bežať aj
jedno alebo dve kolá. Vecné ceny, venované mestskou radnicou, nečakajú na prvých
v cieli, ale iba na vyžrebovaných v pretekárskej tombole. Atletický podvečer je
venovaný oslavám založenia Klubu rekreačného behu, najstaršieho na Slovensku
(vznikol 2. septembra 1977).
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 SPOD DERAVÝCH KOŠOV – Basketbalové ženy a kadetky budú súperiť 12. až 14.
9. (v piatok od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.30 do 19.30 a v nedeľu od 8.30 do 13.00
h) o Pohár primátora mesta Trnavy. Medzi zahraničnými celkami sa prvý raz
predstaví partnerský MKS Zabrze. Zápolenie v mestskej telocvični Na rybníku (pri
tenisových dvorcoch) realizuje BK Slávia – pod vedením predsedníčky klubu Terézie
Jakabovičovej a športového riaditeľa turnaja, poslanca MZ Jána Jobba.
 CYKLISTIKA PRE KAŽDÉHO – Trnavská cyklistická liga 2008 vyvrcholí v auguste
tromi kolami. Už 14. ročník pretekov všetkých vekových skupín (starším jazdcom
pripočítajú časovú bonifikáciu) má na programe v stredu 6. 8. etapu so štartom
a cieľom v Nižnej, 13. 8. v Košolnej a napokon 27. 8. (vždy o 17.00 h) v Dolnom
Dubovom. Počas TTJ sa v sobotu 13. 9. bude jazdiť už 16. dejstvo masovej časovky
Trnavských 6 666 m. Cesty na konci Kopánky budú patriť od 11.00 h záujemcom na
akomkoľvek bicykli.
 TRNAVSKÁ HODINOVKA, najstaršie celoslovenské podujatie na dráhe v trvaní 60
minút, sa 52. raz pobeží vo štvrtok 25. septembra o 17.00 h. Umelý ovál Mestského atletického štadióna Antona Hajmássyho, dejisko pretekov, pred rokom ovenčil
Jána Holigu (KBL ŠKP Martin) 16 790 m. Ďalšie podujatia: Trnavské memoriály
a Štít mesta (27. 9.), majstrovstvá SR vo viacbojoch dospelých (27. – 28. 9.).
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Čo nám prinesie 08.08.08?
Priznám sa, neviem aký majú vzťah Číňania k numerológii. V každom prípade
však predpokladám, že toto dátumové číslo si pre začiatok olympijských hier
v Pekingu nevybrali náhodou. Veru tak, po štyroch rokoch to tentoraz 8. augusta, aj keď nie o ôsmej hodine, opäť vypukne. Začnú sa Hry XXIX. olympiády.
A keďže všetko so všetkým súvisí, prečo by nie olympiáda aj s našou Trnavou?
Veď i tá má tento rok také pekné číslo – 770.
A aby nám tie čísla pasovali aj do tretice, v roku 1908 na londýnskej olympiáde,
síce ešte za Rakúsko-Uhorsko, štartoval náš rodák František Ješina. Bol z Trnavčanov prvým olympionikom. Že by to bola len zhoda okolností? Veď vrhačom je aj
náš súčasný olympionik z roku 2008 Libor Charfreitag. U neho však v kútiku duše
čakáme, že by sa mohol inšpirovať iným trnavským olympionikom, zápasníkom Jozefom Herdom. Ten z Berlína priniesol v roku 1936 striebornú olympijskú medailu.
Ak by sa mu podarilo čosi podobné, hádam by sme potom oveľa skôr mali v Trnave
Charfreitagove námestie, než sme mali Herdove. V Berlíne bol vtedy aj ďalší Trnavčan, boxer ťažkej váhy Rudolf Kus. Jemu sa žiadna medaila neušla, možno aj preto
zomrel v zabudnutí vo veku 95 rokov ako najstarší slovenský olympionik.
Celkom isto podobný osud nepostihne tých ďalších, povojnových olympionikov
z Trnavy. Napríklad brankárku Mariku Končekovú, ktorá bola účastníčkou moskovskej olympiády a ani plejádu ďalších hádzanárov, dvojnásobného olympionika,
tiež brankára, Petra Mesiarika a Milana Brestovanského. Prvý bol v Montreale,
a potom obaja v roku 1998 v Soule. Na ďalšej v Barcelone bol Peter Kalafút, odpustime mu, že bol z Cífera, podobne ako Moravákovi Františkovi Šulcovi, ktorý tam
bol ako tréner vtedajšej Lokomotívy trénerom hádzanárskeho olympijského celku.
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Olympijské šťastie ale nemal Marián Hirner, ktorý ešte ako aktívny hráč bol vyradený z nominácie doslova minútu pred dvanástou. Smolu mal aj päťbojár Donald
Šemetka, ktorý ako olympionik – náhradník musel čakať na svoju príležitosť doma
v Trnave. Neprišla. Spartakovec Stanislav Jarábek sa zúčastnil mexickej olympiády
v „pamätnom“ roku 1968, podobne ako Špačinčianka Anka Chmelková. V roku 1996
vyštartovala do olympijského sveta po prvý raz samostatná slovenská výprava. Bol
v nej aj plavec Miroslav Machovič i atlét Pavol Blažek.
Zatiaľ najbohatšie trnavské zastúpenie bolo na olympiáde u protinožcov, roku
2000 v Sydney: vrhač Libor Charfreitag, oštepár Marián Bokor, športová gymnastka
Zuzana Sekerová, športová strelkyňa Andrea Stranovská. Znova tam bol, tentoraz
s dcérou Zuzanou ako tréner Pavol Blažek. Tréneri, to je ďalšia dôležitá olympijská
kapitola. Už sme spomenuli dvoch, čo majú nemálo spoločného s Trnavou. Ďalšími
sú Ladislav Hlavatý, Dušan Radolský, Jozef Svátek či Vendelín Kvetan. Všetci, či
už v plávaní, futbale, džude, cyklistike zanechali svoju nezabudnuteľnú olympijskú
brázdu. Kuriozitou je, že prvý z nich trénoval Marcela Géryho, ktorý však olympijskú medailu získal až ako Kanaďan. Pripomenúť sa žiada nášho „zabudnutého“
(a dnes už nežijúceho) olympionika Jozefa Telekiho. Odchovaný trnavskou „šminšulou“ nakoniec pôsobil ako plavecký tréner a funkcionár v USA a Izraeli. Viackrát
sme ho mohli stretnúť napríklad na Trnavských dňoch. Deviatich olympijských hier,
či už ako tréner, či už ako funkcionár, sa aktívne zúčastnil aj čestný predseda Trnavského olympijského klubu Pavol Glesk.
Vráťme sa naspäť k číslam. Od prvého Ješinovho štartu po tento Charfreitagov
uplynie rovná storočnica. A aj keď platí coubertinovské, že nie víťazstvo je dôležité,
ale účasť, predsa len, Libor Charfreitag, posielame ťa do Číny so želaním, aby si tam
nechodil nadarmo!
Edo KRIŠTOFOVIČ

Zeleninové jedlá zo súťaže Dní zdravia
Do súťaže na Recepty zeleninových (bezmäsitých) jedál, ktorú vyhlásili Kancelária Zdravé mesto Trnava a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity, prišli recepty od siedmich súťažiacich. Porota vyhodnotila ako najoriginálnejšie recepty nasledovných účastníčok súťaže, ktorým blahoželáme a zašleme
knižnú odmenu:
Ing. Silvia Rosenbergerová z Trnavy, Mgr. Daniela Drobná z Trnavy, PhDr. Alena
Uríčková z Trnavy.
Cuketa zapečená so syrom
Potrebujeme: cukety – skôr viacej malých, strúhaný tvrdý syr, cibuľu, zeleninu
podľa sezóny (brokolica, paradajky...), olivový olej, cesnak, soľ, korenie.
Postup: Cukety olúpeme (pri mladých nie je nutné) a pokrájame na kolieska, zmiešame s cibuľou nakrájanou na kolieska, zeleninou (brokolicou, ...), pokvapkáme
olejom, posolíme, okoreníme a dáme na chvíľu prikryté zapiecť. Keď zmes zeleniny
zmäkne, pridáme prelisovaný cesnak (a pokrájané paradajky), časť strúhaného syra
vmiešame a časť nasypeme navrch. Pečieme, pokým syr na povrchu nebude zlatý.
Recept zaslala: Ing. S. Rosenbergová
Rubriku vedie: MUDr. Bohumil Chmelík
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Prednáška Školy verejného zdravia
Oznamujeme všetkým záujemcom o prednášky cyklu Škola verejného zdravia,
že prvá prednáška po letnej prestávke sa uskutoční 2. októbra o 17.00 h v zasadacej miestnosti budovy Tatraskla. Bližšie informácie o téme budú uverejnené
v októbrovom vydaní Noviniek z radnice.

Pobočka Ligy proti reumatizmu v Trnave
Miestna pobočka Ligy proti reumatizmu na Slovensku bola v Trnave založená 27. mája tohto roka. Liga proti reumatizmu je nezisková organizácia, ktorá združuje pacientov s reumatickými ochoreniami a pomáha
im získavať informácie o týchto ochoreniach na prednáškach a v spolupráci s lekármi. Ak máte záujem stať sa členmi Ligy proti reumatizmu a zúčastňovať sa akcií organizovaných miestnou pobočkou Trnava (poradenstvo o zdravotných
a sociálnych veciach, rekondičné pobyty, spoločenské a kultúrne podujatia a iné),
môžete sa prihlásiť na tel. č. 033/553 2003, mobil 0903 218 052.
Tešíme sa na vás.
Výbor Ligy proti reumatizmu na Slovensku – Miestna pobočka Trnava
Vančurova 1, 917 01 Trnava

11. septembra o 16.00 h v zasadacej miestnosti Spolku sv. Vojtecha

Na oltári vonia ruža

prezentácia knihy Gabriely Gotthardovej

Galéria Jána Koniarka
Kopplova vila, Zelený kríček 3
 Pinx XX
26. jún – 7. september 2008
To najlepšie zo zbierky Východoslovenskej
galérie v Košiciach poskytuje detailný pohľad na slovenské výtvarné umenie 20. storočia. Prezentovaní sú umelci, ktorí výrazne
prekročili rámec východoslovenského regiónu a dnes patria k stredoeurópskej špičke,
čo garantujú pojmy ako Mednyánszky, Jasusch, Bauer, či Jakoby. Široký je aj chronologický záber vystavovaných diel, ktoré spadajú
medzi roky 1900 – 1970. Klasickej výstave
dominuje takmer výlučne olejomaľba.

Synagóga – Centrum súčasného umenia
Halenárska 2
 PREMENY SOCHY
30. jún – 7. september 2008
Retrospektívna výstava slovenskej sochy 20.
storočia, pri príležitosti 130. výročia narodenia Jána Koniarka. Vystavované sú Koniarkove
sochy, ako aj diela ďalších siedmich významných slovenských autorov, ktorých Koniarek
ovplyvnil či už ako pedagóg, alebo uznávaná
autorita – F. Štefunko, J. Kostka, R. Uher, a.i.
Na september pripravujeme:
Kopplova vila, Synagóga
od 18. septembra
GENERAČNÁ VÝSTAVA RODINY ZIMKOVCOV
do 26. októbra
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Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2008
16. ročník
Spoločný program je vždy v stredu od
10.00 do 12.00 hodiny v knižničnej záhrade.
V prípade nepriaznivého počasia v oddelení
pre deti KJF v Trnave na Rázusovej ulici 1.
Téma tohtoročných aktivít:
Chráňme svet, veď je náš, aj ty v ňom svoje
miesto máš!
6. augusta █ NA SVOJ ŽIVOT POZOR DAJ,
S OHŇOM SA NEZAHRÁVAJ!
Hostia: členovia Hasičského a záchranného
zboru v Trnave
13. augusta █ PORADÍ VÁM SESTRIČKA,
AKO OŠETRIŤ NIELEN BRATRÍČKA
Hosť: Lucia Benková a súťaž o prvej pomoci
20. augusta █ CHRÁNIA NÁS I NAŠE MAMY,
VEĎ SÚ POLICAJTMI
Hosť: Pavol Boďa – Mestská polícia
27. augusta █ SUPERDETI V SUPERKLUBE
– SUPERKLUB AJ O ROK BUDE?
ocenenie Najsuperklubákov spojené
s rozlúčkou s prázdninami a súťažami
VSTUP NA PLATNÝ ČITATEĽSKÝ PREUKAZ
INTERNET PRE SENIOROV
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
pripravuje pre seniorov v mesiacoch júl

a august konzultácie k práci s počítačom
a internetom
v utorok 5. augusta a 19. augusta od 8.00 do 9.00 h
Počet miest je limitovaný, záujemcovia
sa môžu prihlásiť osobne v študovni na
druhom poschodí alebo telefonicky na čísle
033/5511782.
SEPTEMBROVÁ BURZA KNÍH
V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku
slovenských knihovníkov
19. septembra 14.00 – 18.00 h
20. septembra 9.00 – 13.00 h
Záhrada KJF v Trnave, Rázusova 1
24. septembra o 17.00 h
PÁLENICA HUMORU
Prezentácia knižnej novinky Mikuláša
Jarábka za účasti karikaturistu Vojtecha
Haringa. Účinkujú: Marián Mrva, Tibor
Vokoun.
čitáreň KJF v Trnave
Súťaže pre deti:
19. septembra o 15.00 h
VEDOMOSTNÝ MILIONÁR
oddelenie pre deti
26. septembra o 15.00 h
S ABECEDOU DO SVETA
oddelenie pre deti

Západoslovenské múzeum
Expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História mesta,
Ázijské umenie, Kampanologická expozícia,
Oratórium, Ľudová hrnčina, Ľudový odev
západného Slovenska, Príroda Malých
Karpát
 KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS
expozícia z historických zbierok
 ŠTEFAN CYRIL PARRÁK – TRNAVSKÝ
ZBERATEĽ
nová expozícia
 SAKRÁLNE PAMIATKY
Reinštalácia expozície

Výstavy:
 TERČE SPOLKU TRNAVSKÝCH
OSTROSTRELCOV
od 11. septembra do 31. decembra 2008
 SALÓN 2008
Bienále najnovšej tvorby
členov Združenia výtvarných umelcov
západného Slovenska
do konca augusta
 MANASJA
Výstava srbského grafika Veliko Mihajlovića
do konca augusta
 MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ
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UMELEC NÁRODA
do konca roka 2008
 ZAVIATE ČASOM
Výstava skamenelín z paleontologickej
zbierky múzea
do 18. januára 2009
 ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Keramika Ferdiša Kostku zo zbierky Š. C.
Parráka
Podujatia:
 TRNAVSKÝ JAZZyk
8. – 10. augusta od 20.00 do 23.00 h
v záhrade múzea
Mesto Trnava, TTSK, ZsM
 od 21. do 25. augusta
ZsM sa zúčastňuje spolu s múzeami TTSK
podujatia
AGROKOMPLEX NITRA 2008
DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5, Trnava

pozvánky
Expozície:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY DOBRA
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY – OLÁHOV
SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10
HISTORICKÝ EX LIBRIS
zo zbierok Západoslovenského múzea
od 8. septembra 2008 do 28. februára 2009
 WILLIAM SCHIFFER
ŽIVOT A DIELO SOCHÁRA A MEDAILÉRA
expozícia
 AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
Dlhodobá výstava v spolupráci so SSV
 ZOOLÓGIA, BOTANIKA, GEOLÓGIA
V ODBORNEJ LITERATÚRE Z HISTORICKEJ
KNIŽNICE
do 31. augusta 2008

Knižnica Juraja Fándlyho, Divadlo Jána Palárika, Západoslovenské múzeum a Galéria Jána Koniarka
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

PRÁZDNINOVÉ ŠKOLSKÉ DVORY
 ZŠ na Atómovej 1, tel. č. 323 68 40
4. 8. – 28. 8. od 8.00 do 14.00 h
futbal, basketbal, hádzaná
 ZŠ na Vančurovej 38, tel. č. 551 50 17
18. 8. – 31. 8. od 8.30 do 12.00 h
virtuálna škola – 2 počítačové miestnosti,
letná škola digitálnej fotografie
do 15. 8. od 9.00 do 12.00 h
stolný tenis, telocvičňa
 ZŠ na Námestí Slov. učeného
tovarišstva 12, tel. č. 544 68 95
do 25. 8. od 9.00 do 17.00 h
basketbal, hádzaná, atletika, futbal,
spoločenské hry
 ZŠ na Ulici M. Gorkého 21, tel. č. 553 61 07
do 28. 8. od 9.00 do 13.00 h
telocvične, spoločenská, počítačová učebňa,
knižnica, školská kuchynka

 ZŠ na Ulici K. Mahra11, tel. č. 323 68 80
do 28. 8. od 9.00 do 14.00 h
tenis, futbal, atletika, umelá trávnatá
plocha, počítačová učebňa
 ZŠ na Ulici A. Kubinu 34, tel. č. 554 52 31
do 22. 8. od 9.00 do 14.00 h futbal, stolný
tenis, atletika
do 20. 8. od 9.00 do 14.00 h počítačová
učebňa
 ZŠ Spartakovská 5, tel. č. 323 69 00
do 31. 8. od 9.00 do 14.00 h
stolný tenis, futbal, basketbal, hádzaná
 Kalokagatia – Centrum voľného času,
tel. č. 323 66 94
do 31. 8. od 8.00 do 16.00 h
futbalové zápasy, vybíjaná, mestské tábory,
počítačová učebňa
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Mesto Trnava a Krajský pamiatkový úrad Trnava

TRNAVA A POČIATKY STREDOVEKÝCH MIEST
Medzinárodná konferencia pri príležitosti
770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave
Podujatie je zároveň 15. ročníkom odborného seminára
PAMIATKY TRNAVY A TRNAVSKÉHO KRAJA
8. a 9. septembra 2008 v kine Hviezda na Paulínskej ulici
█ 8. septembra – pondelok
9.00 SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR primátora
mesta Trnava Ing. Štefana Bošnáka
9.20 Privilégiá slobodného kráľovského
mesta Trnava
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc., Katedra archívnictva a pomocných vied historických,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského,
Bratislava, Slovenská republika
9.40 Trnavský erb a pečať
prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., Katedra
histórie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, Slovenská republika
10.00 Porovnanie podmienok vzniku Trnavy a slovenských miest
Dr. h. c. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.,
Katedra histórie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, Slovenská republika
11.00 Osídlenie a netrvanlivá zástavba
v počiatkoch mesta Trnava
Mgr. Jozef Urminský, Vlastivedné múzeum
v Hlohovci, Hlohovec, Slovenská republika
11.20 Prvotná murovaná mestská zástavba Trnavy – meštianske domy, sakrálna
architektúra
Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., Osuského
46, Bratislava, Slovenská republika
11.40 Premeny stredovekého opevnenia
Trnavy v 13. a 14. stor.
Ing. arch. Ivan Staník, Krajský pamiatkový
úrad Bratislava, Slovenská republika
12.00 Trnava za Matúša Čáka Trenčianskeho
Doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity
Komenského, Bratislava, SR
14.00 Lokačné mesto v Sliezsku, parcelácia, pôdorysný plán, typická zástavba
parcely, prvé meštianske domy

Dr. hab. inž .arch. Małgorzata Chorowska,
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Wrocław, Rzeczpospolita Polska
14.20 Zakladanie stredovekých miest
v južnom a strednom Bádensku (Breisach – Freiburg – Lahr – Offenburg):
kontinuita a prerušenie vývoja
Dr. Niklot Krohn, Institut für Ur-und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters
der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg,
Bundesrepublik Deutschland
14.40 Plot and system of plots in a 13th
c. founded town – the example of Buda
Dr. Andras Vegh, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, Magyarország
15.20 Brno 13. století ve vztahu ke
střednímu Podunají
David Merta – Mgr. Marek Peška, Archaia,
Brno o.p.s., Brno, Česká republika
15.40 Počiatky mesta Nitra
PhDr. Peter Bednár, CSc. – PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Archeologický ústav Slovenskej
akadémie vied, Nitra, Slovenská republika
16.00 diskusia
█ 9. septembra – utorok
9.00 Pramene k počiatkom stredovekých miest na strednom Slovensku
prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen, Dumte 32,
485 65 Steinfurt, Bundesrepublik Deutschland
9.20 Porovnanie výsadných práv českých a slovenských miest v 13. storočí
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc., Pod Školou 10, 150 00 Praha, Česká republika
9.40 Mesto ako opevnený priestor
PhDr. Vladislav Razím, Národní památkový
ústav, územní odborné pracoviště středních
Čech v Praze, Praha, Česká republika

novinky
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10.00 Patrocínium „sv. Mikuláš“ vo vzťahu k zakladaniu miest
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
11.00 Kráľovské sídla v zakladaných mestách
PhDr. Vladimír Rábik, PhD., Katedra histórie,
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, Slovenská republika
11.20 Mendikanti v mestách na Slovensku
PhDr. Štefan Oriško, CSc., Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR
11.40 Počiatky mesta Žilina
PhDr. Jozef Moravčík, Pittsburská 7/80,
010 08 Žilina, Slovenská republika

TRNAVSKÁ BRÁNA
 15. augusta, piatok
Trojičné námestie
16.00 h NA JARMEKU I – živá dielňa
ponúkne návštevníkom najrozmanitejšie
produkty ľudovoumeleckej výroby
17.00 h OTVÁRAJTE SA, TRNAFSKÉ BRÁNY
slávnostné otvorenie festivalu
detské folklórne súbory Trnavček, Drienka,
dievčenská spevácka skupina Trnka
a folklórny súbor Trnafčan
18.30 h VITAJTE, VZÁCNÍ HOSTÉ
Program folklórnych súborov krajín V-4
ľudová hudba súrodencov Chudobovcov,
Oravská Lesná, Zespol Regle Poľsko,
folklórne súbory Danaj Strážnica ČR,
Grubišno Pole Chorvátsko, Kis Csepel Maďarsko
21.00 h PREDSTAVUJE SA VÁM
Celovečerný program folklórnych súborov
Skorušina Liesek a Hornád Košice
 16. augusta, sobota
Radnica
10.30 h KONCERT ĽUDOVEJ HUDBY
SÚRODENCOV CHUDOBOVCOV
Hlavná ulica
11.00 h KROJOVANÝ SPRIEVOD

12.00 Obraz Bratislavy 13. storočia vo svetle najnovších archeologických výskumov
PhDr. Branislav Lesák, Mestský ústav ochrany pamiatok, Bratislava, Slovenská republika
12.20 diskusia a ukončenie prednáškovej časti seminára
14.00 exkurzia po najstarších trnavských mestských stavbách – hradby,
klariský kláštor s Kostolom Nanebovzatia
Panny Márie, farský Kostol sv. Mikuláša, špitálsky Kostol sv. Heleny, pivnice vybraných
meštianskych domov, pre záujemcov možnosť prehliadky originálu privilegiálnej listiny
v Štátnom archíve pobočka Trnava

VII. ročník medzinárodného festivalu
folklórnych súborov
15. – 17. augusta 2008
Trojičné námestie
11.00 h NA JARMEKU II
11.30 h ZASPÍVAJTE SI S NAMI
program speváckych skupín Máj Piešťany,
Špačinčanka Špačince, Povoja Piešťany,
Modrančanka Modranka, Dolnokrupanka
Dolná Krupá, Podhoranka Kočín Lančár,
Verešvaran Červeník, spevácka skupina Cífer
15.00 h PRIŠLI PÁNI Z BRATISLAVY
detské folklórne súbory Čečinka Bratislava,
Verešvaranček, Červeník, Inovček, Hlohovec,
Trnavček Trnava a ľudová hudba Brezinka
z Boleráza
16.30 h PRINIESLI SME VÁM
program zahraničných folklórnych súborov
Zespol Regle Poľsko, Danaj Strážnica ČR
a Grubišno Pole Chorvátsko
18.30 h CEZ TRNAVU ČESKÁ CESTA
program venovaný 770. výročiu udelenia
kráľovských výsad mestu Trnava
folklórne súbory Kis Csepel Maďarsko,
Břeclavan Břeclav ČR, Trnafčan Trnava,
detské folklórne súbory Trnavček a Drienka
Trnava, folklórna skupina Záruby Smolenice,
Rytieri dračieho rádu Trnava

pozvánky
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20.30 h – SPOJENÍ KRÁSOU
program folklórnych súborov Trnafčan
Trnava, Gymnik Bratislava, Očovan Očová,
Hornád Košice, Skorušina Liesek, ľudová
hudba súrodencov Chudobovcov

16.30 h PRIŠLI SME ZĎALEKA I ZBLÍZKA
folklórne súbory Gymnik Bratislava,
Břeclavan Břeclav, Očovan Očová

 17. augusta, nedeľa
Kostol sv. Jakuba
10.00 h – SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
za účasti folklórnych súborov

Sprievodné podujatia:
TRNAVSKÁ BRÁNA VO FOTOGRAFII
výstava fotografií v cukrárni AIDA

Trojičné námestie
15.30 h PESNIČKY Z TRNAVSKEJ ROVINY
folklórne skupiny Opojčanka Opoj, Dudváh
Križovany, Kátlovani Kátlovce, Blavanka
Jaslovské Bohunice

Mestský amfiteáter
20.30 h umelecký súbor LÚČNICA

ZRKADLO TRADÍCIE
výstava výrobkov z háčkovanej čipky
v mestskej veži
Organizátori: MESTO TRNAVA
v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom,
Trnavským ľudovým cechom
a folklórnym súborom Trnafčan

TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI 2008 – XIII. ročník
10. august – 19. september

 Nedeľa, 10. august 2008
Dóm sv. Mikuláša
JANA PASTORKOVÁ, spev / Bratislava
ALŽBETA ŠEVEČKOVÁ, husle / Trnava
STANISLAV ŠURIN, organ / Trnava
In memoriam Mikuláš Schneider Trnavský
 Nedeľa, 17. august 2008
Dóm sv. Mikuláša
FRANTIŠEK VANÍČEK
Hradec Králové / ČESKÁ REPUBLIKA
V spolupráci s Českým kultúrnym inštitútom
v Bratislave
 Nedeľa, 24. august 2008
Dóm sv. Mikuláša
LUBA SCHISCHCHANOWA
Moskva / RUSKO
 Nedeľa, 31. august 2008
Dóm sv. Mikuláša
DAVID DI FIORE
Seattle / USA
 Štvrtok, 4. September 2008
Dóm sv. Mikuláša
WALDEMAR KRAWIEC
Zabrze / POĽSKO
V spolupráci s Poľským inštitútom
v Bratislave

Začiatky koncertov o 20.00 h

 Nedeľa, 7. september 2008
Dóm sv. Mikuláša
GREG ABRAHAMS
Londýn / VEĽKÁ BRITÁNIA
 Streda 10. september 2008
Dóm sv. Mikuláša
MATTHIAS GIESEN
St. Florian / RAKÚSKO
V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom
v Bratislave
 Piatok, 19. september 2008
Dóm sv. Mikuláša
Koncert venovaný 770. výročiu založenia
Mesta Trnava
MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA,
Andrej Rapant / zbormajster
TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER,
Alžbeta Ševečková / koncertná majsterka
Zuzana Šebestová, soprán; Helena
Oborníková, alt; Andrej Rapant, tenor;
Peter Kollár, bas;
BRANISLAV KOSTKA, dirigent
Omšové kompozície trnavských skladateľov
M. Schneider Trnavský –
Trenčiansko-teplická omša
Ján Czarda – Missa Maria Magdalena
Stanislav Šurin – Missa Tirnaviensis
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LÁSKA, POKOJ, POROZUMENIE

15. ročník stretnutia trnavských rodákov v ekumenickom duchu

11. septembra – štvrtok
20.00 h Dóm sv. Mikuláša
SLÁVNOSTNÝ KONCERT Rímsko-katolíckeho
cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša
v Trnave pri príležitosti 175. výročia jeho
založenia, dirigent: Ladislav Vymazal

12. septembra – piatok
10.00 h zasadacia sieň mestského
zastupiteľstva na radnici
Prijatie hostí Trnavských dní, prehliadka
západného krídla radnice a výstavy
fotografií Genius loci Trnavy
14.00 h Hlavná ulica – pred radnicou
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE Tradičného
trnavského jarmoku 2008 a 15. ročníka
Trnavských dní
16.00 h Trojičné námestie
program venovaný 770. výročiu mesta

13. septembra – sobota
10.00 h Múzeum knižnej kultúry
Život a tvorba sochára a medailéra
W. Schiffera
prehliadka stálej expozície
11.00 h Kapitulská ulica
Spomienka pri pamätníku
M. Sch. Trnavského,
prehliadka výstavy o živote a diele M. Sch.
Trnavského v Západoslovenskom múzeu

20.00 h Divadlo Jána Palárika
TO NAJLEPŠIE Z TRNAVY – galaprogram

14 septembra – nedeľa
9. 00 h Evanjelický kostol a. v.
SLUŽBY BOŽIE, celebrant Mgr. R. Hargaš
10.30 h Dóm sv. Mikuláša
MISSA PONTIFICALIS – ďakovná omša
pri príležitosti jubilea mesta so spomienkou
na 50. výročie úmrtia M. Sch. Trnavského
účinkuje Rímsko-kat. cirkevný hudobný
spolok M. Sch. Trnavského
19.00 h Mestský amfiteáter
SLÁVNOSTNÉ UDELENIE OCENENÍ
K VÝROČIU MESTA
koncert Košickej filharmónie a skupiny
Cigánski diabli

15. septembra – pondelok
15.00 h Mestský amfiteáter
PRAŽSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTER
prierez najznámejšími filmovými melódiami
českej a slovenskej kinematografie
20.00 h Dóm sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
záverečný koncert z diel trnavských
autorov omšových kompozícií 19., 20. a 21.
storočia
Výťažok z koncertu bude venovaný Hospicu
Svetlo v Trnave

Letné potulky časom do historickej Trnavy
V rýchlom tempe všedných dní sa nestíhame zastaviť a vnímať krásu vytvorenú generáciami
našich predkov. Chcete si spríjemniť nedeľné popoludnia? Využite dobrú príležitosť a vyberte
sa počas letných prázdnin na potulky historickou časťou Trnavy. S umeleckými a duchovnými
pamiatkami nášho mesta vás radi oboznámia miestni odborní sprievodcovia. Každú nedeľu
tak môžete v čase od 15.30 do 17.00 vkĺznuť do čias dávno minulých. Potulky so sprievodcom
sa budú začínať pred radnicou. Nájdite si čas a poďte s nami objavovať klenoty Trnavy, aby
ste neboli cudzincami vo vlastnom meste.
Ak vás naša ponuka zaujala, môžete si vybrať z augustových tém:
3. augusta Trnavská univerzita, 10. augusta Barok v Trnave, 17. augusta Trnava v období
osvietenstva, 24. augusta Klasicizmus v Trnave, 31. augusta Trnava v 20. storočí
Mesto poskytuje záujemcom prehliadky bezplatne.
Klára Ondrušová, referát propagácie a cestovného ruchu MsÚ v Trnave

pozvánky

aug./sept. 2008

TRNAVSKÝ JAZZyk 2008

8. – 10. augusta
Záhrady Západoslovenského múzea

Piatok 8. augusta o 20.30 h
F-dur JAZZBAND
TRADITIONAL CLUB
Raggtime a zlatá éra nemého filmu
(kinematograf so živou hudbou)
Sobota 9. augusta o 20.30 h
DODO ŠOŠOKA SLOVAK JAZZ TRIO /
JACQUELINE PATRICIO

PETER LIPA
Raggtime a zlatá éra nemého filmu
(kinematograf so živou hudbou)
Nedeľa 10. augusta o 20.30 h
SON CALIENTE
KALTENECKER TRIO

KONCERTY DYCHOVÝCH HUDIEB
3. 8. 2008
DH KRIŽOVIANKA, Križovany
10. 8. 2008
DH BUČKOVANKA,
Nové mesto nad Váhom

ZOOM +

17. 8. 2008
DH MÁJOVANKA, Holíč
24. 8. 2008
DH BORŠIČANKA
Antonína KONÍČKA, Boršice

Mestský amfiteáter, od 18.00 h

31. 8. 2008
DH BOŠÁČANKA, Bošáca

MEDZINÁRODNÝ ACAPPELLA FESTIVAL V TRNAVE
25. – 27. septembra, Marianum – Mariánsky seminár na Hollého ulici

25. septembra o 19.00 h
Kruhy, SK
Banchieri Singers, HU

26. septembra o 19.00 h
Voxtet, CZ

27. septembra o 19.00 h
baSix, DK

Program kina Hviezda
1. – 4. 8.  AMOROV ÚLET
17.30 a 19.30 h
5. 8.  JAN SAUDEK: V PEKLE SVÝCH VÁŠNÍ,
RAJ V NEDOHLEDNU
18.00 a 20.00 h.
6. – 10. 8.  HANCOCK
17.30 a 19.30 h
7. 8.  BENEFIČNÝ KONCERT – ZACHRÁŇME
TENTO SEN
19.00 h
8. – 10. 8.  HANCOCK
17.30 a 19.30 h
11. – 12. 8.  SEX V MESTE
17.30 a 20.00 h

13. – 14. 8.  MEJDAN V LAS VEGAS
17.30 a 19.30 h
15. – 18. 8.  KOPAČKY
17.30 a 19.30 h.
19. – 20. 8.  SLEPÉ LÁSKY
18.00 a 20.00 h
21. – 25. 8.  MONGOL – DŽINGISCHÁN
17.30 a 20.00 h
26. 8.  BUBLINA
18.00 a 20.00 h
27. 8.  SATURNO KONTRO
18.00 a 20.00 h
28. 8. – 1. 9.  WANTED
17.30 a 19.30 h
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DETSKÉ PREDSTAVENIA
Začiatok predstavenia o 15.30 h
2. – 3. 8.  PÁN VČIELKA
9. – 10. 8.  SCHREK – 3
16. – 17. 8.  SPLÁCHNUTÝ
23. – 24. 8.  ZA PLOTOM
29. 8. – 1. 9.  NAJKRAJŠIA HÁDANKA
FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA
www.naoko.sk
Pre všetky filmy platí prístupnosť od 15
rokov
5. 8. o 18.00 a 20.00 h 
JAN SAUDEK: V PEKLE SVÝCH VÁŠNÍ, RAJ
V NEDOHLEDNU
ČR/USA 2007, dokument, réžia: Adolf Zika
19. – 20. 8. o 18.00 a 20.00 h  SLEPÉ
LÁSKY Slovensko 2008, dokument, réžia:
Juraj Lehotský
26. 8. o 18.00 a 20.00 h  BUBLINA USA
2005, dráma, réžia: Steven Sodenberg
27. 8. o 18.00 a 20.00 h  SATURNO
KONTRO
Taliansko, Francúzsko, Turecko 2007,
dráma, réžia: Ferzan Ozpetek

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA
Začiatok všetkých predstavení do 16. 8.
o 21.00 h, od 18. 8. o 20.30 h
Prístupnosť na všetky predstavenia od 15
rokov.
1. – 2. 8.  AMOROV ÚLET
3. – 4. 8.  MONŠTRUM – CLOVERFIELD
5. – 7. 8.  NEŽ DIABOL ZISTÍ, ŽE SME
MŔTVY
8. – 9. 8.  HANCOCK
10. – 11. 8.  GYMPL
12. – 13. 8.  SEX V MESTE
14. – 15. 8.  TÚŽBA, OPATRNOSŤ
16. 8. NEPREMIETAME
17. 8. VYSTÚPENIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU
LÚČNICA
18. – 20. 8.  ÚTEK DO DIVOČINY
21. – 22. 8.  MONGOL – DŽINGISCHÁN
23. 8.  SLOVENSKO-ČESKÝ POHÁR VICTORIA CUP – Súťaž v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu
24. 8.  VYSTÚPENIE FOLKLÓRNEHO
SÚBORU JAVORINA
25. – 26. 8.  REPORTÉR V RINGU
27. 8.  ZBOHOM BEJBY
28. 8.  WANTED
29. – 31. 8.  NEPREMIETAME

Na september pripravujeme:
1. 9.  WANTED
2. 9.  FILMOVÝ KLUB
3. – 4. 9.  AKTY X
5. – 8. 9.  PENELOPPE
9. 9. FILMOVÝ KLUB
12. – 15. 9.  U MĚ DOBRÝ
17. 9.  FILMOVÝ KLUB
18. – 24. 9.  BÁTHORY
26. – 27. 9.  ZOOM+ medzinárodný
festival vokálnej hudby
30. 9.  FILMOVÝ KLUB

(Uvádzame len tie filmové predstavenia
a podujatia, ktoré už mohli byť zaradené
do programu kina Hviezda v čase
uzávierky tohto vydania Noviniek
z radnice na august a september.)

FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA
www.naoko.sk
2. 9. o 18.00 h  POZOROVATEĽ
2. 9. o 20.00 h  NÁVRAT
9. 9. o 18.00 h  PINK FLOYD
9. 9. o 20.00 h  SEX A LUCIA
16. 9. o 18.00 h  POLNOČNÝ KOVBOJ
16. 9. o 20.00 h  CONTROL
23. 9. o 18.00 h  SIEDMA PEČAŤ
23. 9. o 20.00 h  INTERWIEW
30. 9. o 18.00 h  KÁVA A CIGARETY
30. 9. o 20.00 h  UMENIE PLAKAŤ
Zmena programu a ceny vyhradená!

aug./sept. 2008
pozvánky
OSLAVY
770. VÝROČIA
SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO MESTA

Tradičný trnavský jarmok
Trnavské dni
4. septembra 2008 o 17.00 h
v západnom krídle radnice
GENIUS LOCI TRNAVY
vernisáž výstavy fotografií
8. – 9. septembra 2008
v kine Hviezda
TRNAVA A POČIATKY
STREDOVEKÝCH MIEST
medzinárodná konferencia
11. septembra 2008 – štvrtok
Trojičné námestie
TRNAVČANIA TRNAVE
10.00 h program žiakov
materských, základných
a umeleckých škôl
15.00 h Old Boys Jazz Band
16.00 h The Breakers
17.00 h Grass Country Drive
18.00 h Blue Sundown
19.00 h Hudba z Marsu
20.00 h Bystrík Červený
21.00 h Supple People
20.00 h Dóm sv. Mikuláša
SLÁVNOSTNÝ KONCERT
pri príležitosti 175. výročia
založenia Rímsko-katolíckeho
cirkevného hudobného spolku
sv. Mikuláša

12.septembra 2008 – piatok
10.00 – 22.00 h
Bernolákov sad
HISTORICKÁ TRNAVA
Program pre malých i veľkých
– dobová hudba a tance, rytieri,
sokoliari, pouličné divadlo,
historický šerm, ukážky
strelných zbraní, landsknechti,
katovská dielňa, hry...
Hlavná ulica – pred radnicou
13.30 h Funny Fellows
14.00 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
osláv 770. výročia mesta Trnavy
a Tradičného trnavského jarmoku
14.10 h Funny Fellows
Trojičné námestie
15.30 h The Barrock Brass, ČR
– vežový koncert I.
16.00 h TŔNISTÉ DEJINY TRNAVY
historický sprievod mestom
a symbolické odovzdanie
privilegiálnej listiny
17.00 h vežový koncert II.
17.30 h folklórny súbor Trnafčan
19.00 h Petra Kepeňová,
Jakub Petraník
20.00 h Miro Jaroš s kapelou
21.00 h Sprievod rytierov
mestom s pochodňami, pokračovanie 

novinky
z radnice
rytiersky peší turnaj

22.00 h Artistické ohňové
predstavenie
13. septembra 2008 – sobota

10.30 h Dóm sv. Mikuláša
Missa Pontificalis – ďakovná
omša pri príležitosti 770. výročia
slobodného kráľovského mesta
so spomienkou na Mikuláša
Schneidera Trnavského

11.00 h Kapitulská ulica
Spomienka pri pamätníku
Trojičné námestie
M. Schneidera Trnavského
10.00 h Podhradská a Čanaky
Trojičné námestie deťom
9.00 h dychová hudba Križovianka 11.00 h Second band
11.00 h folklórny súbor Trnavček 13.00 h Cimbalová hudba
11.30 h Súkromná ZUŠ 15.00 h Slavo Kmeť so skupinou
pri Štúdiu baletu D. Nebylu 17.00 h Akcent live paráda
moderný tanec, hip-hop 19.00 h Pavol Hammel a Prúdy
13.30 h Mária Čírová so skupinou 21.00 h Tina, Gladiátor
14.30 h kapela Borovienka 23.30 h OHŇOSTROJ
16.30 h Dominika Mirgová s kapelou
18.30 h Mestský amfiteáter
Michal Chrenko a WEGA
OCENENIA MESTA TRNAVA
18.00 h Desmod
koncert Košickej filharmónie
a Zuzana Smatanová
a Cigánskych diablov
20.00 h Divadlo J. Palárika
15. septembra – pondelok
TO NAJLEPŠIE Z TRNAVY
galaprogram Trnavských dní 15.00 h Mestský amfiteáter
PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTER
20.00 h Mestský amfiteáter
– prierez najznámejšími
Allan Mikušek,
filmovými melódiami svetovej
Honza a František Nedvědovci
kinematografie
14. septembra 2008 – nedeľa
20.00 h Dóm sv. Mikuláša
9.00 h Evanjelický kostol a. v. TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
SLUŽBY BOŽIE koncert z diel trnavských autorov
omšových kompozícií 19., 20. a 21.
storočia
Novinky z radnice nájdete aj na www.trnava.sk
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